Relatório de Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME de Caarapó-MS
2018 - 2019

Lei Municipal no 1.255 de 26/10/2015

Caarapó-MS, 04 de Dezembro de 2019

DADOS DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO
Tipo de Relatório: ( ) de Monitoramento ( x ) de Avaliação
Período analisado: 01 de fevereiro de 2018 a 30 de Novembro de 2019

CÓPIA DA PARTE “A” DA
FICHA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME

Município:

Caarapó

Lei Municipal no 1.255 de 26/10/2015

Plano
Municipal de
Educação:
Períodos de
Avaliação
previstos:

Cód. 5002407 Microrregião: Dourados Mesorregião: Sudoeste UF Mato
Município:
do Mato
Grosso
Grosso
do Sul
do Sul

Bienal

Ano da primeira
avaliação:

2017

2

Comissão Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Caarapó MS;
Coordenadora: Representantes da SEMEEC; Aparecida Ana Pires Alves; Elaine Cristina Pacheco da
Cruz, Iracilda Moreira dos Santos Lomba, Sandra da Silva Santos; Representante da
SED; Edna Angelita Gazola; Leodinéia de Falchi ; Representante da Comissão de
Educação na Câmara de Vereadores; Edson Montanhere Baratela; Clenilson Francisco
da Silva; Representante do Conselho Municipal de Educação -CME; Davi Vieira
Lopes; Elizabete Severo da Silva Romeiro; Léa Geller; Juliana Rubim; Marly da Costa
Gonçalves; Representante do Forum Municipal de Educação - FME; Anari Felipe
Nantes; Cristina do Carmo Castilho Defendi; Lidio Cavanha Ramires; Lucinea Galbim
Gonzales; Representante da Educação Escolar Indígena; Elizabete Fernandes; Zeni
Lemes Ramires; Representante das Escolas Particulares; Elizete Rosinha Vicente;
Lucileia Frias da Silva; Representante do Ensino Superior; Adalberto Geronimo
Gedro; Antonio Marcos Veras; Representante das Associações de Pais e Mestres e
Conselho Escolar; Aline Gabriela de Souza da Silva; Jucelene Cardoso; Representante
da APAE; Alexandre Pastorello; Terezinha Batista Gedro; Representante do Sindicato
Municipal dos Trabalhadores em Educação SIMTED; Apolinário Candado; Nei Geller;
Representantes da Equipe Técnica do Plano Municipal de Educação –PME - Técnicas
da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura-SEMEEC; Anari Felipe
Nantes; Aparecida Ana Pires Alves; Cristina do Carmo Castilho Defendi; Elaine
Cristina Pacheco da Cruz; Elizabete Severo da Silva Romeiro; Iracilda Moreira dos
Santos Lomba; Léa Geller; Lidio Cavanha Ramires; Lucinéa Galbim Gonzales; Sandra
da Silva Santos; Representantes do Departamento de Contabilidade da Prefeitura
Municipal de Caarapó; João Felix do Nascimento Neto

(Ato nº
062/2019 de
13/06/2019)

3

Equipe Equipe Técnica de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Caarapó MS;
Técnica: Representantes da Equipe Técnica do Plano Municipal de Educação – PME – Caarapó:
Técnicas da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura -SEMEEC; Anari
Felipe Nantes; Aparecida Ana Pires Alves; Cristina do Carmo Castilho Defendi; Elaine
Cristina Pacheco da Cruz; Elizabete Severo da Silva Romeiro; Iracilda Moreira dos
Santos Lomba; Léa Geller; Lidio Cavanha Ramires; Lucinéa Galbim Gonzales;
Sandra da Silva Santos.
Contatos de Telefone:
referência:

(67)
34535500

(Ato nº
062/2019 de
13/06/2019)

E-mail:
sec_educ2@caarapo.ms.gov.br

4

SUMÁRIO
DADOS DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO.................................................................................................................................................................2
APRESENTAÇÃO ................................................................................................................................................................................................................7
1.

COMPORTAMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS NO PERÍODO ..............................................................................................................8
I.

Meta sobre a Educação Infantil ...............................................................................................................................................................................8

II.

Meta sobre Ensino Fundamental ...........................................................................................................................................................................10

III.

Meta sobre Ensino Médio ...................................................................................................................................................................................13

IV.

Meta sobre Educação Especial/Inclusiva ..........................................................................................................................................................14

V.

Meta sobre Alfabetização .......................................................................................................................................................................................16

VI.

Meta sobre Educação Integral ...........................................................................................................................................................................18

VII.

Meta sobre Aprendizado Adequado na Idade Certa .......................................................................................................................................20

VIII.

Meta sobre a Alfabetização e Analfabetismo Funcional de Jovens e Adultos ...............................................................................................25

IX.
X.

Meta sobre a Escolaridade Média ..................................................................................................................................................................23

Meta sobre Eja Integrada à Educação Profissional .............................................................................................................................................26

XI.

Meta sobre Educação Profissional .....................................................................................................................................................................27

XII.

Meta sobre a Educação Superior .......................................................................................................................................................................29

XIII.

Meta sobre a Titulação de Professores da Educação Superior ...................................................................................................................30

XIV.

Meta sobre Pós-Graduação ............................................................................................................................................................................31

XV.

Meta sobre a Formação de Professores .............................................................................................................................................................33

XVI.

Meta sobre a Formação Continuada e Pós-Graduação de Professores ......................................................................................................34

XVII.

Meta sobre a Valorização do Professor .........................................................................................................................................................35
5

XVIII.

Meta sobre o Plano de Carreira Docente ......................................................................................................................................................37

XIX.

Meta sobre a Gestão Democrática .................................................................................................................................................................38

XX.

Meta sobre o Financiamento da Educação .......................................................................................................................................................41

2.

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES ...................................................................................................................................................................43

3.

ANEXO ........................................................................................................................................................................................................................45

6

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 2018 e 2019, produzido pela Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação
- CMMA - PME, instituída pelo Decreto Municipal nº 062/2019 de 13/06/2019.
Após a elaboração do Relatório Anual de Monitoramento do PME realizado no período de 2018 a 2019. 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.
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 2018 e 2019, 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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1. COMPORTAMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS NO PERÍODO
Segue, abaixo, reprodução da Parte “B” da Ficha de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação.
Além do texto da meta/estratégia, nessa seção, serão relacionados os indicadores alcançados no período a que alude o presente
Relatório, a fonte desses indicadores bem como um comentário sintético que elucida o que aconteceu em relação à meta/estratégia, fazendo
balanço do período e, sempre que pertinente, apontando direções para o próximo ano/ciclo.
Quanto às estratégias o registro foi realizado na Ficha de Monitoramento do PME.
I.

Meta sobre a Educação Infantil

Meta

Texto da meta

Prazo
2016

1

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

INDICADOR

2024

Observações/Relato sintético (opcional)

A Rede Municipal de Educação de Caarapó, ampliou a
oferta da educação infantil, na pré-escola, para a
população de 4 e 5 anos, atendendo a todos que solicitaram
a vaga nesta idade escolar. No caso da creche população
de 0 a 3 anos, tem a demanda reprimida (lista de espera),
não há vagas para todos que procuram, no entanto, as
vagas aumentaram, atendendo muitos em período parcial.
Está Meta só será viável se tiver novos investimentos para
melhorar as estruturas físicas e consequentemente a
ampliação no quadro de recursos humanos.

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores
e, em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos
estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
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INDICADOR 1A

(Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola no município
Prazo:
(taxa de atendimento escolar)
2014

2015

2016

Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)

2017
100%

2018
100%

2019
100%

2016

Alcançou
indicador?

Não

2024

2025

2026

Prazo:

2024

Alcançou
indicador?

Não

2020 2021 2022 2023

2024

2025

2026

2020 2021 2022 2023

85,22% 87,79% 100,85%

Meta executada no período
(dado extraoficial)

INDICADOR 1B

(Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche no
município (taxa de atendimento escolar)
2014

Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)

2015

2016

2017
50%

2018
50%

26,46% 27,08%

2019
50%
29,22%

Meta executada no período
(dado extraoficial)
FONTE DO INDICADOR: Censo Demográfico 2010 – IBGE e Censo Escolar

Para o cálculo desta meta foram utilizados os dados de Censo Demográfico 2010, já defasados, a população nessa faixa etária era
menor do que em 2019.
A Rede Municipal de Educação de Caarapó, ampliou a oferta da educação infantil, na pré-escola, para a população de 4 e 5 anos,
atendendo a todos que solicitaram a vaga nesta idade escolar.
O que podemos observar são os dados do Censo Escolar que apontam um pequeno aumento no número de matrículas que passou de
952 no ano de 2018 para 1.058 em 2019. Na creche 552 no ano de 2018 para 560 em 2019.
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De acordo com o Relatório Linha de Base do ano de 2014-Inep. O percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola no
município alcançado foi de 53,% e o percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche no município de Caarapó-MS foi
de 21,0%.
A Prefeitura de Caarapó, através da Secretaria de Educação, Esporte e Cultura, em parceria com as Secretarias Municipais de Saúde
e Assistência Social realizou o Programa Busca Ativa Escolar, o minicenso aconteceu no período de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018,
sendo monitorado em 2018 e 2019. Outro Programa que o município fez adesão foi o de Inovação Educação Conectada com o objetivo de
apoiar a universalização do acesso à Internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica.
Houve aquisições de materiais pedagógicos, equipamentos para os CMEIs da rede municipal, buscando a melhoria da estrutura física.
Construção em andamento de um novo CMEI, licitação em andamento para aquisição de equipamentos deste CMEI.
A Formação Continuada em 2019 aconteceu em parceria com a SEMEEC, juntamente com os coordenadores pedagógicos e
professores dos CMEIs, cujo tema foi a Implementação do Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul com discussões sobre os princípios
norteadores da Base Nacional Comum Curricular – BNCC.
II.

Meta sobre Ensino Fundamental

Meta

Texto da meta

Prazo
2016

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.

2024

Observações/Relato sintético (opcional)

Na situação das metas no plano em 2014 o dado do
indicador 2A era de 91,5%, isso demonstrava que
estávamos bem próximos de atingir a meta. 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.
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INDICADOR

INDICADOR 2A

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e,
em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos
estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
(Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola no município)

Prazo:

2016

2023

2024

(Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental no
município)

Prazo:

2024

2014

2023

2024

2014

2015

2016

Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)

2017
100%

2018
100%

2019
100%

2020 2021 2022

Alcançou
Não
indicador?
2025

2026

110,49% 107,37% 111,52%

Meta executada no período
(dado extraoficial)

INDICADOR 2B

Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)

2015

2016

2017
95%

2018
95%

2019
95%

2020 2021 2022

Alcançou
Não
indicador?
2025

2026

55,60%

Meta executada no período
(dado extraoficial)
FONTE DO INDICADOR: Censo Demográfico 2010 – IBGE e Censo Escolar

Para o cálculo desta meta foram utilizados os dados de Censo Demográfico 2010, já defasados, a população nessa faixa etária era
menor do que em 2019.
O que podemos observar são os dados do Censo Escolar que apontam o número de matrículas que é 5.051 no ano de 2018 e passou
para 4.975 em 2019.
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De acordo com o Relatório Linha de Base do ano de 2014-Inep. O Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola no
município foi de 91,5% e o percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental no município foi de 55,6%.
Todas as etapas da Educação Básica da Rede Municipal de Ensino possuem o Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE e
Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE/SED e PNATE/FNDE) e recursos próprios estão assegurados.
Os estudantes com necessidades educacionais específicas, matriculados e frequentes nas instituições da rede pública de ensino, além
de participarem das aulas ministradas em sala de aula comum, participam também das atividades desenvolvidas na sala de recursos
multifuncionais onde é oferecido o Atendimento Educacional Especializado. Na rede municipal conta com a supervisão e orientação da
psicóloga responsável. No ano de 2019 em parceria com a Secretaria de Saúde contratou um Médico Especialista em Neuropediatria para
atender a demanda.
Realizou O Programa Busca Ativa Escolar, o minicenso aconteceu no período de dezembro de 2017 a fevereiro de 2018, sendo
monitorado em 2018 e 2019. Outro Programa de Inovação Educação Conectada com o objetivo de apoiar a universalização do acesso à
Internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico de tecnologias digitais na Educação Básica.
A Formação Continuada em 2019 aconteceu em parceria com a SEMEEC, juntamente com os coordenadores pedagógicos e
professores das instituições educacionais, cujo tema foi a Implementação do Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul com discussões
sobre os princípios norteadores da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, e Empresa Horizonte Soluções Educacionais.
As instituições educacionais dispõem de materiais como jogos pedagógicos, vídeos, livros e outros de boa qualidade. Os acervos são
ampliados, sempre que há oportunidade.
Para garantir o bom funcionamento dos laboratórios de informática, nas instituições, na Secretaria Municipal de Educação existe um
responsável pelo Setor de Informática que fornece serviços de assistência técnica de tecnologia da informação.
Inauguração de uma quadra poliesportiva na EMI Ñandejara Polo – Extensão Loide Bonfim de Andrade.
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III.

Meta sobre Ensino Médio

Meta

Texto da meta

Prazo

Observações/Relato sintético (opcional)

2016
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 meta é de competência do Estado SED/MS
2024

INDICADOR

INDICADOR 3A

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e,
em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos
estatísticos oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
(informe
aqui o
Alcançou
Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola.
Prazo:
prazo do indicador?
indicador)
2014 2015 2016 2017
2018 2019 2020 2021
2022
2023
2024
2025
2026

Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)
Meta executada no período
(dado extraoficial)

INDICADOR 3B

Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 a 17
anos.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(informe
aqui o
Alcançou
Prazo:
prazo do indicador?
indicador)
2023
2024
2025

2026

Meta prevista
Meta executada no período
(dado oficial)
13

Meta executada no período
(dado extraoficial)
Esta meta é de competência do Estado SED/MS
IV.

Meta sobre Educação Especial/Inclusiva

Meta

Texto da meta

4

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

INDICADOR

INDICADOR 4A

Prazo

Observações/Relato sintético (opcional)

2016

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. A universalização da meta 4 não foi realizada,
pois ainda tem crianças e adolescentes que não estão
matriculadas. Mas o número de matrículas vem aumentando
no decorrer dos anos.

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos
oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
(Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a
escola.)

Prazo:

2016

Alcançou
indicador?

Não

2014

2023

2024

2025

2026

2015

2016

Meta prevista

100% 100%

Meta executada no
período (dado oficial)

62,5% 62,5%

2017

2018

2019

2020

2021

2022

14

Meta executada no
período (dado
extraoficial)

INDICADOR 4B

(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.)
2014

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

2015
100%

2016
100%

2017
100%

2018
100%

2019
100%

81,9%

87,7% 87,7% 84,6% 84,6%

2020

2021

2022

Prazo:

2016

Alcançou
indicador?

Não

2023

2024

2025

2026

Dados município: Não existe base de dados atualizada para cálculo do indicador 4A desta meta a nível municipal. E do indicador 4B é do
PNE em movimento http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php
É assegurado o atendimento a todos os estudantes com deficiência matriculados em salas de aula comuns. É considerado público alvo
aqueles que apresentam dificuldades de aprendizagem ou limitações no processo que dificultam o acompanhamento das atividades
curriculares. A estes estudantes, público alvo da educação especial, a rede pública de ensino oferece atendimentos específicos em salas de
recursos multifuncionais – Atendimento Educacional Especializado – AEE.
Quanto às salas de recursos multifuncionais possuem mobiliários, materiais didáticos, jogos e brinquedos pedagógicos, recursos de
acessibilidade e equipamentos específicos para atendimento dos alunos que são público alvo da Educação Especial e que necessitam do AEE,
adequados aos educandos com necessidades especiais.
Formação continuada semanal da equipe da Educação Especial: Psicólogos e professores especialistas, e Formação continuada com
profissionais da educação.
Foi Realizado o I Seminário Municipal sobre Inclusão da Pessoa com deficiência.
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V.

Meta sobre Alfabetização

Meta

5

Texto da meta

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

Prazo

Observações/Relato sintético (opcional)

2016

A Meta 5 não foi atingida. É uma meta que vai demandar esforços
dos profissionais, entes governamentais e sociedade civil. O que
percebemos é que ao longo dos anos da Avaliação Nacional de
Alfabetização – ANA o município vem diminuindo o número de
estudantes com desempenho Elementar-Insuficiente, ou seja, estão
aprendendo mais.

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada um,
pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o INEP,
INDICADOR
IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
INDICADOR
5A

(Nível 1,2,3 e 4) Distribuição percentual dos estudantes dos níveis de proficiência em
Leitura na ANA - Brasil, Região Centro-Oeste, Mesorregião do Sudoeste do MS,
Caarapó-MS)
2014

2015

2016

Meta prevista
Meta executada
no período
(dado oficial)
Meta executada
no período
(dado
extraoficial)
INDICADOR
5B

2017
0%

2018
100%

7,87%

7,87/40,51/33
,30/18,31

2019

2020

2021

2022

(Nível 1,2,3,4 e 5) Distribuição percentual dos estudantes dos níveis de proficiência em
Escrita na ANA - Brasil, Região Centro-Oeste, Mesorregião do Sudoeste do MS,
Caarapó-MS)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Prazo:
2023

Prazo:
2023

2016
2024

2016
2024

Alcançou
Não
indicador?
2025

2026

Alcançou
Não
indicador?
2025

2026
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Meta prevista
Meta executada
no período
(dado oficial)
Meta executada
no período
(dado
extraoficial)
INDICADOR
5C

100%

24,69

3,21/17,67/3,81/6
3,28/63,28/12,03

(Nível 1,2,3 e 4) Distribuição percentual dos estudantes dos níveis de proficiência em
Matemática na ANA - Brasil, Região Centro-Oeste, Mesorregião do Sudoeste do MS,
Caarapó-MS)
2014

2015

2016

Meta prevista
Meta executada
no período
(dado oficial)
Meta executada
no período
(dado
extraoficial)
INDICADOR
5D

0%

2017
0%

2018
100%

43,33
%

9,54/33,79/24,85/
31,82

2019

2020

2021

2022

(descrição do indicador. Caso tenha dúvida, consulte lista de indicadores sugeridos no
Caderno de Apoio que acompanha esta planilha)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Prazo:
2023

Prazo:
2023

2016
2024

2016
2024

Alcançou
Não
indicador?
2025

2026

Alcançou
Não
indicador?
2025

2026

Meta prevista
Meta executada
no período
(dado oficial)
Meta executada
no período
(dado
extraoficial)
FONTE DO INDICADOR: Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA (Inep/2016)
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Os dados do ano 2017 para essa Meta foram baseados no Percentual de estudantes com proficiência insuficiente em Leitura, Escrita
e Matemática: Indicador 5 A (Leitura: nível 1); Indicador 5 B (Escrita: nível 1, 2 e 3 ), Indicador 5 C (Matemática: nível 1 e 2). E os
dados do ano 2018 foram baseados no percentual dos estudantes com proficiência suficiente em Leitura, Escrita e Matemática.
O Programa Mais Alfabetização PMALFA - 2019 tem como objetivo apoiar unidades escolares no processo de alfabetização, para
fins de leitura, escrita e matemática, dos estudantes de escolas públicas estaduais, distritais e municipais no 1º e nos 2º anos do ensino
fundamental. Em 2019 o Programa Mais Alfabetização iniciou suas atividades no mês de maio. O assistente deve auxiliar o trabalho do
professor alfabetizador, conforme seu planejamento, para fins de aquisição de competências de leitura, escrita e matemática por parte dos
estudantes. Os profissionais contam, ainda, com avaliações diagnósticas e formativas, disponibilizadas no sistema de monitoramento.
Na Rede Municipal aconteceu o Acompanhamento Pedagógico/Planejamento Coletivo este trabalho foi desenvolvido entre
professores, direção e equipe pedagógica. Nesta perspectiva, tomamos como direcionamento para o planejamento a sequência didática que
corrobora para a importância de uma prática pedagógica flexível e dinâmica.
VI.

Meta sobre Educação Integral

Meta

Texto da meta

Prazo
2024

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.

Observações/Relato sintético (opcional)

Está Meta 6 tem um ponto importante, com jornada
diária mais longa significa mais tempo para desenvolver
o currículo básico e melhores condições de oferecer
suporte aos estudantes com dificuldades de aprendizado.
Mas 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. Possui “Percentual de escolas públicas com
ao menos um aluno que permanece no mínimo 7 horas
diárias em atividades escolares”. Pois continuam as
Atividades Complementares desenvolvidas pelas
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instituições educacionais públicas da Rede Municipal. O
Programa Novo Mais Educação foi extinto.

INDICADOR

INDICADOR 6A

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e,
em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos
oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral

Prazo:

2024

2022

2023

2024

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

Prazo:

2024

2014

2023

2024

2014
Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)
INDICADOR 6B

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)

2015
25%

2016
25%

2017
25%

2018
25%

2019

2020

2021

Alcançou
indicador?
2025

Não
2026

12,9% 14,10% 14,10% 14,4%

2015
50%

2016
50%

2017
50%

2018
50%

2019

2020

2021

2022

Alcançou
indicador?
2025

Não
2026

61,10 61,10% 61,10% 38,9%
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Meta executada no
período (dado
extraoficial)
FONTE DO INDICADOR: PNE em movimento 2014/2016/2018 http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php

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 2018 e 2019.
Cabe ressaltar que as matrículas de Educação Infantil são consideradas de turno integral ou turno parcial.
VII.
Meta

Meta sobre Aprendizado Adequado na Idade Certa
Texto da meta
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as
etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da
aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais para
o IDEB:
IDEB
2015
2017
2019
2021

7

Anos iniciais do ensino
fundamental
Ano 2015: 5,2
Ano 2017: 5,5
Ano 2019: 5,7
Ano 2021: 6,0

Prazo

Observações/Relato sintético (opcional)

2024

De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (Ideb) podemos observar nestas tabelas, que somente os anos
iniciais atingiram a meta, os anos finais e ensino médio não
alcançaram os índices. Há 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.

Anos finais do ensino
fundamental
Ano 2015: 4,7
Ano 2017: 5,0
20

Ano 2019: 5,2
Ano 2021: 5,5
Ensino médio
Ano 2015: 4,3
Ano 2017: 4,7
Ano 2019: 5,0
Ano 2021: 5,2

INDICADOR

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada
um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o
INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
(Indicador 7 A - Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental)

INDICADOR
7A
2014
Meta prevista
Meta executada
no período (dado
oficial)
Meta executada
no período (dado
extraoficial)

2016

5,5

2017
5,5

2018

2019
5,7

2020

2021
6,0

2022

2014

2015
4,7
4,3

2024

Alcançou
indicador?

Sim

2023

2024

2025

2026

Prazo:

2024

Alcançou
indicador?

Não

2023

2024

2025

2026

5,5

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

INDICADOR 7B

Meta prevista
Meta executada
no período (dado
oficial)

2015
5,2

Prazo:

2016

2017
5,0

2018

2019
5,2

2020

2021
5,5

2022

4,5
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Meta executada
no período (dado
extraoficial)
(Indicador 7 C - Média do Ideb do ensino médio)

INDICADOR
7C
2014
Meta prevista
Meta executada
no período (dado
oficial)
Meta executada
no período (dado
extraoficial)

2015
4,3

2016

2017
4,7

2018

2019
5,0

2020

2021
5,2

2022

Prazo:

2024

Alcançou
indicador?

Não

2023

2024

2025

2026

4,2

FONTE DO INDICADOR: http://ideb.inep.gov.br/resultado/ INEP – Ideb 2015/2017
Aguardando resultado do Ideb de 2019

O Indicador 7 A Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental foi alçando em anos anteriores, no ano de 2019 o resultado
está sendo aguardado.
A Formação Continuada em 2019 aconteceu em parceria com a SEMEEC, juntamente com os coordenadores pedagógicos e
professores das instituições educacionais, cujo tema foi a Implementação do Currículo de Referência de Mato Grosso do Sul com discussões
sobre os princípios norteadores da Base Nacional Comum Curricular – BNCC, e Empresa Horizonte Soluções Educacionais.
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 instituição educacional 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.
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VIII. Meta sobre a Escolaridade Média
Meta

Texto da meta

8

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

INDICADOR

INDICADOR 8A

Prazo

Observações/Relato sintético (opcional)

2024

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos
oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
(informe
aqui o
Alcançou
Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade
Prazo:
prazo do indicador?
indicador)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022
2023
2024
2025
2026

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)
23

INDICADOR 8B

(informe
aqui o
Alcançou
Prazo:
prazo do indicador?
indicador)
2023
2024
2025

2026

(informe
aqui o
Alcançou
Prazo:
prazo do indicador?
indicador)
2023
2024
2025

2026

(informe
Razão entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa etária de 18
aqui o
Alcançou
Prazo:
a 29 anos
prazo do indicador?
indicador)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022
2023
2024
2025

2026

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente na área rural
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

INDICADOR 8C

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos pertencente aos 25% mais
pobres (renda domiciliar per capita)
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

INDICADOR 8D

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)

24

Meta executada no
período (dado
extraoficial)

Dados município: Não existe base de dados atualizada para cálculo do indicador desta meta a nível municipal.

IX.

Meta sobre a Alfabetização e Analfabetismo Funcional de Jovens e Adultos

Meta

9

Texto da meta

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15
anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final da
vigência deste PME, erradicar o analfabetismo
absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo
funcional.

INDICADOR

INDICADOR 9A

Observações/Relato sintético (opcional)

2015

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

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos
oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
( Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade)
2014

Meta prevista

Prazo

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Prazo:
2023

2015

Alcançou
indicador?

Não

2024

2025

2026

93,50% 93,50%

25

Meta executada no
período (dado oficial)

87,80%

Meta executada no
período (dado
extraoficial)

INDICADOR 9B

(Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de idade)
2014

2015

2016

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)

2017

2018

50%

50%

2019

2020

2021

2022

Prazo:
2023

2024

Alcançou
indicador?

Não

2024

2025

2026

30,90%

Meta executada no
período (dado
extraoficial)
FONTE DO INDICADOR: PNE em movimento 2014

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 608 estudantes, até o ano de 2018 e 411 estudantes matriculados até o ano de 2019.

X.

Meta sobre Eja Integrada à Educação Profissional

Meta

Texto da meta

Prazo

10

Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação
de jovens e adultos na forma integrada à educação
profissional, nos ensinos fundamental e médio.

2024

Observações/Relato sintético (opcional)
Esta meta é de competência do Estado SED/MS. O município

não oferta Educação de Jovens e Adultos na forma integrada
a Educação Profissional.
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INDICADOR

INDICADOR 10A

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos
oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
(informe
Percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na forma
aqui o
Alcançou
Prazo:
integrada à educação profissional
prazo do
indicador?
indicador)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022
2023
2024
2025
2026

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)
Esta meta é de competência do Estado SED/MS.

XI.

Meta sobre Educação Profissional

Meta

Texto da meta

Prazo

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.

2024

Observações/Relato sintético (opcional)

Esta meta é de competência do Estado SED/MS
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INDICADOR

INDICADOR 11A

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos
oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
(informe
aqui o
Alcançou
Matrículas em EPT de nível médio: número absoluto
Prazo:
prazo do indicador?
indicador)
2014 2015 2016 2017
2018
2019
2020 2021 2022 2023
2024
2025
2026

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

INDICADOR 11B

(informe
aqui o
Alcançou
Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio na rede pública
Prazo:
prazo do indicador?
indicador)
2014 2015 2016 2017
2018
2019
2020 2021 2022 2023
2024
2025

2026

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)
Esta meta é de competência do Estado SED/MS
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XII.

Meta sobre a Educação Superior

Meta

12

Texto da meta
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação
superior para 50% e a taxa líquida para 33% da
população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade
da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das
novas matrículas, no segmento público.

INDICADOR

INDICADOR 12A

Prazo

2024

Observações/Relato sintético (opcional)

Esta meta é de competência da União e do Estado SED/MS

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e,
em cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos
oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
(informe
aqui o
Alcançou
Taxa bruta de matrículas na educação superior.
Prazo:
prazo do indicador?
indicador)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
2022
2023
2024
2025
2026

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)
Taxa líquida de escolarização ajustada na educação superior.

INDICADOR 12B
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(informe
aqui o
Alcançou
Prazo:
prazo do indicador?
indicador)
2023
2024
2025

2026

Meta prevista
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Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)
Percentual da expansão de matrículas no segmento público.

INDICADOR 12C
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(informe
aqui o
Alcançou
Prazo:
prazo do indicador?
indicador)
2023
2024
2025

2026

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)
Esta meta é de competência da União e do Estado SED/MS

XIII. Meta sobre a Titulação de Professores da Educação Superior
Meta

13

Texto da meta
Garantir que as IES que atuam ou vierem atuar no município
possuam 75% (setenta e cinco por cento) de mestres e
doutores no corpo docente, em efetivo exercício no conjunto
do sistema de educação superior, sendo, do total, no mínimo,
35% (trinta e cinco por cento) doutores.

INDICADOR

Prazo

2024

Observações/Relato sintético (opcional)
Esta meta é de competência da União e do Estado
SED/MS

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos
oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.

30

INDICADOR 13A

2022

(informe
aqui o
Prazo:
prazo do
indicador)
2023
2024

2022

(informe
aqui o
Prazo:
prazo do
indicador)
2023
2024

Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação superior
2014

2015 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Alcançou
indicador?
2025

2026

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)
Percentual de docentes com doutorado na educação superior

INDICADOR 13B
2014

2015 2016

2017

2018

2019

2020

2021

Alcançou
indicador?
2025

2026

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)
Esta meta é de competência da União e do Estado SED/MS

XIV. Meta sobre Pós-Graduação
Meta

14

Texto da meta
Elevar gradualmente o número de matrículas na pósgraduação 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.

Prazo

2024

Observações/Relato sintético (opcional)

Esta meta é de competência da União e do Estado SED/MS
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INDICADOR

INDICADOR 14A

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos
oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
(informe
aqui o
Alcançou
Número de Títulos de mestrado concedidos por ano
Prazo:
prazo do indicador?
indicador)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)
Número de títulos de doutorado concedidos por ano

INDICADOR 14B
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

(informe
aqui o
Alcançou
Prazo:
prazo do indicador?
indicador)
2023
2024
2025

2026

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)
Esta meta é de competência da União e do Estado SED/MS
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XV.

Meta sobre a Formação de Professores

Meta

Texto da meta

15

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de
um ano de vigência deste PME, política nacional de
formação dos profissionais da educação de que tratam os
incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei Federal nº
9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que
todos(as) os(as) professores(as) da educação básica
possuam formação específica de nível superior, obtida em
curso de licenciatura na área de conhecimento em que
atuam.

INDICADOR

INDICADOR
15A
Meta prevista
Meta executada
no período (dado
oficial)
Meta executada
no período (dado
extraoficial)

Prazo

Observações/Relato sintético (opcional)

Possui parceria com as IES, para atender a necessidade de formação
de professores, em licenciatura plena, compatível com a demanda para
a Educação Escolar Indígena.
2016

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada
um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o
INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
Proporção de docências com professores que possuem formação superior compatível
com a área de conhecimento que lecionam na educação básica

Prazo:

2016

Alcançou
indicador?

Não

2014

2023

2024

2025

2026

2015
100%

2016
100%

2017
100%

2018
100%

2019

2020

2021

2022

53,10% 53,10% 53,90% 53,90%
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Dados município: O dado apresentado é do Relatório Linha de Base 2014-Inep e Relatório do 1º Ciclo 2016 Inep.

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php

XVI. Meta sobre a Formação Continuada e Pós-Graduação de Professores
Meta

Texto da meta

16

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

INDICADOR

INDICADOR
16A

2024

Observações/Relato sintético (opcional)

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.

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada
um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o
INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou stricto
sensu
2014

Meta prevista
Meta executada
no período (dado
oficial)

Prazo

2015
50%

2016
50%

2017
50%

34,30% 35,20% 35,20%

2018
50%

2019
50%

2020

2021

2022

Prazo:

2024

Alcançou
indicador?

Não

2023

2024

2025

2026

37,20%
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Meta executada
no período (dado
extraoficial)

40,57%

47,26%

Percentual de professores que realizaram cursos de formação continuada

INDICADOR
16B
2014

2015

2016

2017

Meta prevista
Meta executada
no período (dado
oficial)
Meta executada
no período (dado
extraoficial)

2018
100%

2019
100%

2020

2021

2022

Prazo:

2024

Alcançou
indicador?

Não

2023

2024

2025

2026

46,10%

100%

100%

FONTE DO INDICADOR: PNE em Movimento: Relatório 1º Ciclo 2016 e Relatório 2º Ciclo 2018 - Inep.

Dado extraoficial Indicador 4A 2018/2019: http://inep.gov.br/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica
Dado extraoficial Indicador 4B 2018/2019: Rede Municipal de Ensino – Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura - SEMEEC

XVII. Meta sobre a Valorização do Professor
Meta

Texto da meta

Prazo

Observações/Relato sintético (opcional)
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17

Os profissionais do magistério são amparados pela Lei n°
11.738, que instituiu o piso salarial profissional nacional para
os profissionais do magistério público da educação básica.

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.

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.

2021

INDICADOR

INDICADOR 17A

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais,
como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
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.
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Prazo:
2023

2021

Alcançou
indicador?

2024

2025

2026

Meta prevista
Meta executada no
período (dado
oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)
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XVIII. Meta sobre o Plano de Carreira Docente
Meta

18

Texto da meta

Prazo

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

INDICADOR

INDICADOR 18A

2017

Observações/Relato sintético (opcional)

O município de Caarapó- MS possui Planos de
Carreira para os(as) profissionais da educação
básica, cada uma com suas particularidades, todas
cumprem a Lei do Piso Salarial.
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

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos
oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
Plano de Carreira implantado no Município para os profissionais da Educação
Básica
2014 2015 2016 2017

2018

2019

Meta prevista

100% 100%

100%

Meta executada no
período (dado oficial)

100% 100%

100%

2020

2021

2022

Prazo:
2023

2017

Alcançou
indicador?

Sim

2024

2025

2026
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Meta executada no
período (dado
extraoficial)
INDICADOR 18B

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

Percentual de profissionais da educação básica com planos de carreiras
implantados e que cumpram o piso salarial
2014 2015 2016 2017 2018
100% 100%

2019
100%

100% 100%

100%

2020

2021

Prazo:

2022

2023

2017

Alcançou
indicador?

Sim

2024

2025

2026

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – SEMEEC e SED
XIX. Meta sobre a Gestão Democrática
Meta

19

Texto da meta

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.

Prazo

Observações/Relato sintético (opcional)

2017

Além da legislação nacional, a Rede Municipal de
Ensino está amparada por legislação própria,
relacionada à gestão democrática: Sistema Municipal de
Ensino, Conselho Municipal de Educação-CME,
Conselho Municipal de Alimentação Escolar-CAE;
Fundo Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação – FUNDEB e o Conselho Municipal de
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de
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Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e
de Valorização dos Profissionais da Educação –
CONFUNDEB; o Conselho Escolar das Escolas da Rede
Municipal de Ensino, Fórum Municipal de Educação –
FME, Associação de Pais e Mestres – APM.

INDICADOR

INDICADOR 19A

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em
cada um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos
oficiais, como o INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
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.
2014 2015 2016 2017

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

INDICADOR 19B

Meta executada no
período (dado oficial)

2020

2021

2022

2023

2017

Alcançou
indicador?

Sim

2024

2025

2026

2017

Alcançou
indicador?

Sim

2024

2025

2026

88,88% 88,88%

Percentual de escolas públicas que contaram com a participação de
profissionais da educação, pais e alunos na formulação dos projetos políticopedagógicos e na constituição do conselho escolar.
2014 2015 2016 2017

Meta prevista

2018
2019
02 anos 02 anos

Prazo:

2018
2019
02 anos 02 anos
100%

2020

2021

2022

Prazo:
2023

100%
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Meta executada no
período (dado
extraoficial)

INDICADOR 19C

Percentual de escolas públicas que recebem recursos financeiros dos entes
federados.
2014 2015 2016 2017

Meta prevista
Meta executada no
período (dado oficial)
Meta executada no
período (dado
extraoficial)

INDICADOR 19D

100%

2020

2021

2022

2023

2017

Alcançou
indicador?

Sim

2024

2025

2026

2017

Alcançou
indicador?

Sim

2024

2025

2026

100%

Condições em que os diretores exercem o cargo.
2014 2015 2016 2017

Meta prevista

2018
2019
02 anos 02 anos

Prazo:

2018
2019
2020
02 anos 02 anos

2021

Prazo:
2022

2023

Meta executada no
100%
período (dado oficial)
100%
Meta executada no
período (dado
extraoficial)
Fonte: Secretaria Municipal de Educação – SEMEEC e SED, FNDE
Obs: O Indicador 19.A em relação a Educação Escolar Indígena possui normatizações próprias e não participam do Sistema de Avaliação da Educação
Básica-Saeb.
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A Rede Estadual de ensino tem como critérios técnicos de mérito e desempenho e de consulta pública à comunidade escolar. A Rede
Municipal institui através de Decreto a eleição de diretores e diretores-Adjuntos das instituições educacionais a consulta pública à comunidade
escolar.
O Indicador 19.A , 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.
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.
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.

XX.
Meta

20

Meta sobre o Financiamento da Educação
Texto da meta

Em parceria com o Governo Federal e Governo Estadual,
ampliar o investimento público em educação pública de
forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto
Interno Bruto (PIB) do município no 5º ano de vigência
deste PME e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao
final da vigência em 2024.(Redação alterada pela Lei
Complementar Municipal nº 1.353/2018, de 01/08/2018)

Prazo

Observações/Relato sintético (opcional)

2020

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. O
Munícipio estabelece constantemente parcerias com os entes
federal e estadual por meio de projetos e Emendas Parlamenteres
para ampliar e conseguir melhores investimentos para educação.
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INDICADOR

INDICADOR
20A

Registre, nos espaços abaixo, os indicadores correspondentes à meta desta aba. Há espaço para até quatro indicadores e, em cada
um, pode-se registrar: a) a meta prevista de acordo com o ano; b) o dado oficial (fornecido por órgãos estatísticos oficiais, como o
INEP, IBGE, etc.); e c) o dado extraoficial (levantado pelo próprio município).
Na ausência de quaisquer desses dados, deixe em branco o campo correspondente.
(informe
Razão entre investimento público total em educação e o Produto Interno Bruto (PIB)
aqui o
Alcançou
Prazo:
do País
prazo do indicador?
indicador)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026

Meta prevista
Meta executada
no período (dado
oficial)
Meta executada
no período (dado
extraoficial)
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2. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES
A Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME, estudou, analisou todas as metas e estratégias
do Plano, os relatórios de Monitoramento e Avaliação de 2017, fez levantamento de dados para elaboração dos cálculos. Neste sentido foi
evidenciado, neste relatório, apenas os resultados que foram possíveis de verificação. A Comissão estudou a Lei Municipal nº 1.353/2018,
de 01/08/2018, que dispõe sobre alteração e acrescenta dispositivos na Lei Municipal nº 1.255 de 26/10/2015 do PME, para atender o
dispositivo legal de alinhamento temporal ao Plano Nacional de Educação – PNE, e ao Plano Estadual de Educação – PEE.
Observa-se que os resultados obtidos não são totalmente reais, pois o número total de habitantes refere-se ao ano de 2010, visto que
o Censo Demográfico é realizado de dez em dez anos.
As Metas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16 que são especificamente competência do município, até o momento, as metas não foram cumpridas
em sua totalidade. Mas várias ações e estratégias foram realizadas durante o período de 2019. Como:
- ampliação de vagas na educação infantil, principalmente de 0 a 3 anos em período parcial;
- parcerias com as outras secretarias do município para o cumprimento de estratégias;
- as instituições educacionais dispõem de materiais como jogos pedagógicos, vídeos, livros e outros de boa qualidade;
- foi criado o sistema de matrícula digital-2018 na SEMEEC;
- participação do município nos estudos propostos para implantação da BNCC, com formação de professores;
- Formação continuada dos profissionais da educação;
- participação no Programa Mais Alfabetização – PMALFA - MEC nas Instituições Educacionais da Sede no Município.
As Metas 3, 10, 11 são de competência do Estado SED/MS. O município oferta ensino médio, mas não há oferta Educação de Jovens
e Adultos na forma integrada a Educação Profissional.
O curso de Açúcar e Álcool concomitante e subsequente ao Ensino Médio e tem a duração de um ano letivo.
E o Curso Normal Médio – Formação de Professores Guarani/Kaiowá – Ára Vera, com duração de 04(quatro) anos, atende o Território
Etnoeducacional do Cone Sul.
As Metas 8, 17, não possuem dados. Com relação a meta 20 não foi possível realizar o cálculo, mas o que compete ao município, os
investimentos na Educação são realizados, conforme previsto no orçamento do município.
As Metas 12, 13, 14, são de competência da União e Estado SED/MS (Universidades Estaduais).
As Metas 18 e 19 foram atingidas, assim também como os seus indicadores. Verifica-se o cumprimento da Lei do Piso Salarial no
período observado. As redes municipal e estadual cumprem o estabelecido na legislação vigente.
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Outro ponto o Plano Municipal Educação é um Plano territorial, algumas metas não são de competência da esfera municipal são
compartilhadas com outras esferas estadual, federal e privada. Isto dificulta o cumprimento das metas do PME, pois cada um deve cumprir
sua parte, para que o Plano possa ser concretizado.
Por fim, deve haver uma articulação institucional entre as diversas esferas e um grande esforço de todas as partes para a execução das
metas e viabilizar ações que melhorem a qualidade da educação no município.
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3. ANEXO
Formação de Profissionais de Educação da Rede Municipal de Ensino

Foto 1 - Estudos na EMI Ñandejara Pólo
Fonte: Arquivo/SEMEEC

Foto 2: Formação de Profissionais pela Equipe
da Empresa Horizonte-Soluções Educacionais

Foto 3: Formação Auxiliar do
Desenvolvimento Infantil
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Reunião da Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação - CMMA/PME

Foto 4 - Fonte: Reunião da CMMA/PME - Arquivo/SEMEEC
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