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          APRESENTAÇÃO 

 

Neste ano (2015), nossa cidade Piaçabuçu, deu um grande salto de qualidade 

educacional com a elaboração do Plano Municipal de Educação (PME), que contou com a 

liderança da Secretaria Municipal de Educação, envolvendo diversos atores da rede 

municipal, estadual e privada, com isso efetivando a necessidade de articulação com todos os 

entes envolvidos na Educação do Município de Piaçabuçu, de forma democrática e 

participativa, o Plano que inicialmente não passava de reuniões, opiniões, pesquisas, etc. foi 

moldando-se e tornando-se paulatinamente no que aqui iremos apresentar a sociedade 

piaçabuçuense. 

A Constituição Federal de 1988 determina que os planos de educação se tornem lei 

com caráter autônomo, a partir do artigo 214 que estabelece: Erradicação do analfabetismo; 

universalização do atendimento escolar; melhoria da qualidade do ensino; formação para o 

trabalho; promoção humanística, científica e tecnológica do país. 

Durante o processo de elaboração foram debatidas metas, estratégias propostas no 

plano nacional de educação/PNE e estas serviram para compor o PME de Piaçabuçu. Foram 

muitos dias de intenso trabalho e comprometimento dos envolvidos, consta nele a opinião de 

um todo, que se engajaram para apresentar a comunidade de Piaçabuçu e todo nosso país, a 

educação que almejamos ter durante a próxima década. 

 

 

ELIANE ARAÚJO DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal de Educação 
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         INTRODUÇÃO 

O Plano Municipal de Educação - PME é um documento que define metas 

educacionais para o município por um período de 10 (dez) anos, organizado em 20 (vinte) 

metas acompanhadas de diversas estratégias e 10 (dez) diretrizes que são indispensáveis a sua 

concretização. A construção deste significa um grande vinte avanço, por se tratar de um plano  

municipal e não somente um plano de governo. 

O presente plano propicia condições para que as referidas políticas educacionais 

concebidas e efetivadas de forma democrática aconteçam no município de Piaçabuçu e 

elevem a qualidade do ensino nas escolas Municipais, Estaduais e Particulares.  

Artigo 2º da Lei nº 13.005/2014 estabelece as dez diretrizes do PNE/PME, levando em 

consideração o acesso, a permanência, a qualidade social da educação a fim de superar as 

desigualdades educacionais de crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos e a formação e 

valorização profissional: 

                                     I - erradicação do analfabetismo; II- universalização do atendimento escolar; III - 

Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e 

na erradicação de todas as formas de discriminação; IV - Melhoria da qualidade da 

educação; V - Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 

morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; VI - Promoção do princípio da 

gestão democrática da educação pública; VII - Promoção humanística cientifica 

cultural e tecnológica dos pais; VIII - Estabelecimento de meta de aplicação de 

recursos públicos em educação como proporção do produto interno bruto- PIB, que 

assegure atendimento as necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 

equidade; IX - Valorização dos (as) profissionais da educação; X - Promoção dos 

princípios do respeito aos direitos humanos, a diversidade e a sustentabilidade 

socioambiental. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996 estabelece que a 

união deva elaborar um plano e assim surge a Lei nº 13.005/2014 no § 2º do art. 8º, serão 

realizadas consultas públicas para a avaliação do texto- base do PME que será 

posteriormente encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores, através de projeto de 

lei. As comissões foram constituídas através de ato legal (portarias e decretos) do Chefe 

do Executivo Municipal e da Secretária Municipal de Educação de Piaçabuçu. 
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Art. 214, da Constituição Federal de 1988 estabeleceu o plano nacional de 

educação, de duração decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de 

educação em regime de colaboração e definir diretrizes, objetivos, metas e 

estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do 

ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas 

dos poderes públicos das diferentes esferas federativas que conduzam a: VI- 

estabelecimento de metas de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do Produto Interno Bruto. 

Para a elaboração do referido plano, foram realizados estudos em documentos oficiais 

e pesquisas bibliográficas do período de 2003 a 2014 usando como descritores PNE/2001, 

Plano Estadual de Educação de Alagoa/2006, PEE/AL 2015/2025 documentos oficiais da 

Conferência Nacional de Educação – CONAE/2010 e documento base referencial 

CONAE/2013, Constituição Federal de 1988, como também a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9.394/96, lei Orgânica de Piaçabuçu nº 1/2004, Constituição do Estado 

de Alagoas de 2004, Censo Demográfico 2000/2010, IBGE/2000/2010. 

Este Plano Municipal de Educação é composto por dez (10) sessões e dezoito (18) 

subseções: 1- análise situacional do município de Piaçabuçu, 2- etapas de ensino, 3- 

modalidades e diversidades educacionais, 4- educação profissional tecnográfica, 5- 

valorização dos profissionais da educação, 6- gestão, 7- financiamento, 8- metas e estratégias, 

9- acompanhamento/ monitoramento e avaliação do PME. 

A construção do PME se apresenta como um marco nas políticas educacionais e sua 

efetivação deve ser assumida pelos gestores municipais. Somente dessa maneira os esforços 

dispensados na sua elaboração terão fundamentos e trarão resultados significativos para os 

índices educacionais, garantias dos repasses financeiros necessários ao andamento das ações 

educativas e, principalmente, contribuirão para a formação de cidadãos éticos e 

comprometidos com o desenvolvimento humano e social.   

A execução do Plano Municipal de Educação e o cumprimento de suas metas e 

estratégias serão objetos de monitoramento continuo e de avaliações periódicas, realizadas 

pelas seguintes instancias: Conselho Municipal de Educação (CME), Fórum Municipal de 

Educação (FME), Câmara dos Vereadores, Conselhos Municipais e a Sociedade Civil. A cada  

02 (dois)anos, ao longo do período de vigência deste PME, o CME e FME juntamente com a 
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Sociedade Civil publicará   estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas e 

estratégias estabelecidas no anexo deste PME.  

A construção de uma política pública envolve sempre uma leitura da realidade, 

expressa no modo de compreensão das causas dos problemas a serem solucionados e nas 

propostas para a sua superação. Ao almejar uma mudança de situação, significa dizer que se 

considera a existência de um cenário problemático para o qual se busca soluções que quase 

sempre, configurar-se-ão como alvo da ação pública. 

É fundamental considerar que o PME deve ser do município, e não apenas da rede ou 

do sistema municipal. O Plano Municipal de Educação é de todos que moram no município, 

portanto, todas as necessidades educacionais do cidadão devem estar presentes no Plano, o 

que vai muito além das possibilidades de oferta educacional direta da prefeitura. L 
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1. ANÁLISE SITUACIONAL DO MUNICÍPIO DE PIAÇABUÇU – ALAGOAS 

 

1.1. Características do município 

 

O início da formação do povoado de Piaçabuçu, data dos primeiros tempos da 

exploração do baixo São Francisco. Era o local, o ponto preferido pelos que atravessavam o 

rio São Francisco, quando viajavam por terra para Pernambuco e Bahia. Consta que o 

português André Dantas, tendo um grupo de homens sob as suas ordens, entre 1660 e 1670, 

adentrou no Município, em 10 de outubro, dia em que se comemora a conservação de São 

Francisco de Borja. Com palha de palmeira construiu-se pequena barraca, dando-lhe a forma 

de igreja, em honra daquele Santo. Assim, surgiu o povoado. O nome é antiguíssimo e vem 

desde o início do povoamento. Tem origem indígena Piaçava (palmeira) + Guassu (grande) = 

Palmeira Grande. Esse nome foi motivado pela abundância de palmeiras. Elevado à categoria 

de vila com a denominação de Piaçabuçu, pela lei provincial nº 866, de 31 de maio 1882, 

desmembrado de Penedo. 

Piaçabuçu tem uma população de 17.203 habitantes, população residente urbana 

10.436 e rural 6.767. A área em km
2 

de Piaçabuçu, Alagoas é de 240.014, representa 0,86% 

total do estado de Alagoas (IBGE-Censo Demográfico 2010). Sua altitude média é de cinco 

metros acima do nível do mar e tem uma temperatura média de 22 °C. O município situa-se às 

margens do Oceano Atlântico e do rio São Francisco, presenteando aos munícipes um 

conjunto de belas praias urbanas. É conhecida como a “Capital Alagoana das Palmeiras”. 

Localizada na parte sul da faixa litorânea do estado de Alagoas, inserida na 

mesorregião do Leste Alagoano e microrregião de Penedo. Esta localidade coloca o município 

como vizinho territorial do estado de Sergipe, mais especificamente da cidade de Brejo 

Grade/SE, distante 140 km da capital de Sergipe. 

 Grande parte da economia da cidade gira em torno do turismo, em especial de 

passeios à foz do Rio São Francisco em barcos particulares. Rio de águas calmas, areias finas 

e escuras. Na desembocadura do rio destacam-se as extensas formações de dunas encontradas 

por toda a praia, seu acesso é feito através da Praia de Pontal do Peba ou em barco desde a 

cidade de Piaçabuçu, especialmente na desembocadura do Rio São Francisco.  

 Apesar do turismo está se tornando uma fonte expressiva de renda para a população, a 

principal fonte de renda vem da atividade primária, com o plantio do coco, arroz e pesca. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregião_do_Leste_Alagoano
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregião_de_Penedo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_São_Francisco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Duna
http://pt.wikipedia.org/wiki/Praia_de_Pontal_do_Peba
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_São_Francisco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Coco
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arroz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pesca
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Piaçabuçu também teve o maior banco de camarão da região Nordeste do Brasil e é 

um importante polo pesqueiro. A praia tem uma extensão de 13 (treze) quilômetros e situa-se 

ao sul do povoado pesqueiro que lhe dá o nome. De areia fina e águas tranquilas, é uma praia 

bastante frequentada pelos amantes das longas calçadas às margens do Oceano Atlântico. 

Em se tratando da cultura a cidade possui a banda de música Euterpe São Benedito, 

com história centenária e reconhecimento em todo o estado de Alagoas, onde desenvolve um 

trabalho educativo para as crianças e jovens de Piaçabuçu oferecendo aulas de músicas 

gratuitas. 

Foi criada em 1999, a Associação Amigos de Piaçabuçu onde passou por duas 

reformulações estatutárias: uma em 2003, quando adota o nome fantasia de “Olha o Chico” e 

outra em 2009, modificando sua forma administrativa de presidencialismo para gestão 

compartilhada. Em 2006, a “Olha o Chico” tornou-se um Ponto de Cultura (Programa Cultura 

Viva/MinC) e alguns encontros foram decisivos para sua trajetória: a Ação Griô e o Turismo 

de Base Comunitária. A pedagogia griô são norteadores das ações de formatação para as 

trilhas que compõem o “Caminhos do Rio São Francisco”, onde se cultivam conhecimentos 

populares, vínculos afetivos, ancestralidade e identidade ribeirinha e brasileira. 

As manifestações culturais geram grande movimentação de visitantes e fomentam a 

economia local. Podemos citar as Festividades do Bom Jesus dos Navegantes que acontecem 

na zona urbana e zonas rurais, o Carnaval do Pontal do Peba que vem se consolidando como 

um dos mais procurados do litoral alagoano, a Emancipação Política de Piaçabuçu 31 de 

maio, os Festejos juninos com o tradicional Casamento do Matuto, Festa do Padroeiro São 

Francisco de Borja (10 de outubro), as festividades religiosas como o Dia dos Evangélicos, o 

PiaFébuçu que atraem fiéis católicos e evangélicos de vários cantos do Estado de Alagoas,  a 

Gincana de Pesca e Arremesso que acontece no Pontal do Peba. 

Com relação à religião, embora, haja o predomínio do catolicismo (68% da população) 

o município representa bem a convivência pacífica da diversidade religiosa. Há uma grande 

variedade de cultos espíritas e inúmeras denominações religiosas consideradas pentecostais e 

neopentecostais, como: Testemunhas de Jeová, Assembleia de Deus, Igreja Batista, 

Adventistas do Sétimo Dia, Universal do Reino de Deus, Igreja Internacional da Graça de 

Deus, além das correntes religiosas de Umbanda e Candomblé dentre outras. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Camarão
http://pt.wikipedia.org/wiki/Região_Nordeste_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pontos_de_Cultura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Cultura_Viva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_Cultura_Viva
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ministério_da_Cultura_(Brasil)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval
http://pt.wikipedia.org/wiki/Festas_juninas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Catolicismo
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Espiritimo&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Testemunhas_de_Jeová
http://pt.wikipedia.org/wiki/Testemunhas_de_Jeová
http://pt.wikipedia.org/wiki/Assembleia_de_Deus
http://pt.wikipedia.org/wiki/Batista
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Tabela 1 – População residente em Piaçabuçu 

LOCALIDADE POPULAÇÃO 
POPULAÇÃO 

URBANA 

POPULAÇÃO 

RURAL 
HOMENS MULHERES 

Piaçabuçu 17.203 10.436 6.767 8.615 8.5.88 

Fonte: IBGE-Censo Demográfico /2010 

Conforme o censo 2010, a população masculina representa 8.615, enquanto que a 

população feminina é de 8.588 habitantes. População residente na zona Urbana 10.436 e zona 

Rural 8.615. Em Piaçabuçu, existem mais homens do que mulheres. Sendo a população 

composta de 49.92% de mulheres e 50.08% de homens. 

 

Tabela 2 - Proporção da população por grupo de idade em Piaçabuçu 

Localidade Pessoas de 0 a 5 Pessoas de 15 a 24 
Pessoas de 

25 a 39 

Pessoas de 

40 a 59 

Pessoas de 60 ou 

mais de idade 

Piaçabuçu 10,9% 19,0% 21,7% 17,2% 9,2% 

Fonte: IBGE-Censo Demográfico /2010 

  O gráfico acima apresenta o percentual de pessoas de acordo com a faixa etária, onde 

demonstra que as maiores taxas de pessoas residentes na cidade têm faixa etária de 25 a 39 

anos 21,7% e a menor com proporção de pessoas com 60 anos ou mais com apenas 9,2%; as 

pessoas de 0 a 5 anos de idade totalizam um percentual de 10,9%; as pessoas com 15 a 24 

anos somam 19% e as pessoas com faixa etária de 40 a 59 anos com percentual de 17,2%. 

 

Gráfico 1 – Taxa de desemprego em Piaçabuçu  

 

                Fonte: IBGE-Censo Demográfico 2000 e 2010 

 

A taxa de desemprego em Piaçabuçu é de 13,4% superior à média apresentada pelo 

estado que é de 10,6%. 
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Gráfico 2 – Admitidos e desligados no município- 2005-2012 

 

                   Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego /2010 

O mercado de trabalho formal do município apresentou, por quatro anos, saldo 

positivo na geração de novas ocupações entre 2005 e 2012. O número de vagas perdidas neste 

período foi de 42. No último ano, as admissões registraram 55 contratações, com 85 

admissões.  

 

Tabela 3- Famílias bonificadas de acordo com a renda per capita de Piaçabuçu Alagoas 
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Piaçabuçu 4.281 3,740 173 195 173 

                        Fonte: SAGI- Acesso em: 27 de maio de 2015 

 

As famílias, inseridas no Cadastro Único e beneficiário do Programa Bolsa Família, 

recebem benefícios com valor médio de R$ 180,60 e o valor total transferido pelo governo 

federal em benefícios às famílias atendidas alcançou R$ 600.691,00 no mês. 
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Gráfico 3 – Acompanhamento frequência escolar, bimestre de novembro/2014. 

 

                         Fonte: SAGI- Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação/ 2015 

  

De acordo com os dados, o número de alunos acompanhados no bimestre de novembro 

de 2014, atingindo um percentual de 92,3% com crianças e adolescentes de 6 a 15 anos e 

83,7% para os jovens. 

 

Gráfico 4- Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade 

 

                          Fonte: SAGI/ 2015 

 

O analfabetismo funcional na população de 15 anos ou mais de idade, na cidade de 

Piaçabuçu, apresenta um percentual de 45,40%, uma média abaixo da do estado de Alagoas 

que é de 47,70% e a maior que a média do Brasil de 29,40%. 
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Gráfico 5 – Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade 

 

 

                       Fonte: SAGI- Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação/2015 

O gráfico acima apresenta a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de 

idade, os dados estatísticos apresentam uma taxa inferior às taxas do Brasil que representam 

91,50% e a de Alagoas que é de 78,40% e a da cidade de Piaçabuçu 68,20%, ou seja, 

Piaçabuçu apresenta um percentual de pessoas alfabetizadas baixo. 

 

Gráfico 6 - Razão entre escolaridade média da população negra e da população não negra de 

18 a 29 anos. 

 

 

                       Fonte: SAGI- Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação/2015 

  A Razão entre escolaridade média da população negra e da população não negra de 18 

a 29 anos apresentada no gráfico acima retrata que em Piaçabuçu 86,10%, em Alagoas 

88,40% e no Brasil 92,20%, Piaçabuçu apresenta uma taxa superior a do Estado e inferior a 

do Brasil. 
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Gráfico 7 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos entre 25% mais pobres 

 

                      Fonte SAGI- Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação/2015. 

 O gráfico acima apresenta a média da população de 18 a 29 anos com percentual de 

25% mais pobres, a qual o percentual de Piaçabuçu com 5,50%, sendo inferior ao de Alagoas 

6,20% e o do Brasil 7,80%. 

 

1.2. Educação no município de Piaçabuçu – Alagoas 

No município, a educação básica é dividida em Educação Infantil e Ensino 

Fundamental. A rede pública municipal de Educação está fundamentada nos princípios legais 

da Constituição Federal de 1988, em seus artigos 205 a 214, na Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (nº 9.394/1996) em seu art. 22. 

Além da legislação citada, há outros documentos que normatizam e regulamentam a 

educação básica no município, a saber: o Estatuto da Criança e do Adolescente Lei nº 

8.069/1990; a Constituição do Estado de Alagoas de 2004; o Plano Nacional de Educação Lei 

nº 13.005/2014; Plano Estadual de Educação Lei nº 6.757/2006; a Resolução nº 5/2009 do 

Conselho Nacional de Educação que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil; a Lei nº 10.172/2001, que estabelece o ensino fundamental de nove anos 

como meta da Educação Nacional; a Lei nº 11.114/2005, que altera a LDBEN nº 9.394/1996 e 

torna obrigatória a matrícula das crianças de seis anos de idade no Ensino Fundamental; a Lei 

nº 11.274/2006, que altera a LDBEN e amplia o Ensino Fundamental para nove anos de 

duração, com a matrícula de crianças de seis anos de idade; o Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa (PENAIC), instituído pela portaria nº 867/2012, que constitui 

um compromisso formal assumido pelos governos, Federal, Estadual e Municipal de 

assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até a conclusão do Ciclo de 

Alfabetização; a Resolução nº 08/2007 Conselho Estadual de Educação do Estado de Alagoas, 
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que regulamenta a implantação do Ensino Fundamental de nove (9) anos no Sistema Estadual 

de Ensino de Alagoas; a Lei nº 10.639/2003, que determina a obrigatoriedade da temática 

história e cultura afro-brasileira; a Lei nº 11.645/2008 estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade da 

temática História e Cultura Afro-Brasileira. 

Quanto às legislações e normatizações municipais, destacam-se: a Lei Orgânica do 

Município de Piaçabuçu – Alagoas, emenda nº 001/2004; a Resolução nº 03/2011 do 

Conselho Municipal de Educação de Piaçabuçu Alagoas, que regulamenta a implantação do 

Ensino Fundamenta de nove anos no Sistema Municipal de Ensino e dá outras providências; a 

Resolução nº 02/2011 Conselho Municipal de Educação de Piaçabuçu, que regulamenta a 

implantação da Educação Infantil no Sistema Municipal de Ensino; Resolução nº 01/2010 

Conselho Municipal de Educação de Piaçabuçu, que regulamenta a Educação de Jovens e 

Adultos no âmbito do Sistema Municipal de Ensino nas etapas e segmentos. 

 Neste contexto se fará necessário políticas públicas formuladas de modo   que venham 

garantir o acesso, a permanência e a qualidade na educação ofertada aos piaçabuçuenses de 4 

a 17 anos. Assim sendo metas e estratégias serão estabelecidas no sentido de possibilitar o 

desenvolvimento de ações no âmbito municipal e estadual objetivando a efetivação do direito 

à educação. 

1.3 Educação básica no município 

A oferta da educação básica é dever do poder público Estadual e municipal. 

Assegurando efetivamente o direito fundamental consagrado na legislação: Constituição 

Federal, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996. Diretrizes 

Curriculares Nacionais Gerais e Educação Básica. A Educação Básica está organizada em três 

etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio, as modalidades de ensino: 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Especial, Educação profissional e 

Tecnológica, Educação do Campo, Educação das Diversidades e Especificidades 

Educacionais – relações étnicas - raciais, relações de gêneros, diversidade sexual e educação 

ambiental. 

Portanto, as políticas públicas do município de Piaçabuçu devem ser formuladas de 

modo que consigam garantir o acesso e a permanência com qualidade na educação ofertada. 

No entanto, cabe ressaltar que a gestão do município de Piaçabuçu/AL assume como 
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competência a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Dessa forma, as modalidades de 

ensino existentes em Piaçabuçu/AL são: Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação 

Especial e Educação das Diversidades e Especificidades Educacionais. 

2. ETAPAS DE ENSINO 

2.1  Educação Infantil 

A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, oferecida em Creches e pré-

escolas, às quais se caracterizam como espaços institucionais não domésticos que constitui 

estabelecimentos educacionais públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 

5 anos de idade, no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e 

supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social, 

em seus aspectos físico, afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação 

social da família e da comunidade. (Art. 29, LDBEN, nº 9.394/1996; Resolução CNE/CEB nº 

5/2009). 

O reconhecimento do atendimento as crianças de 0 a 6 anos está preconizado na 

Constituição Federal de 1988. A partir de então, a Educação Infantil em creches e pré-escolas 

passou a ser, do ponto de vista legal, um dever do estado e um direito da criança (Art.208, 

inciso IV). Todavia, o Estatuto da Criança e do Adolescente (Art.4º, ECA, nº8. 069/1990), 

evidencia o direito da criança a esse atendimento. A Resolução 02/2011 do Conselho 

Municipal de Educação de Piaçabuçu - Alagoas (COMEP) reitera os direitos nessa 

modalidade de educação. 

Gráfico 8: População de 0 a 5 anos em Piaçabuçu 
 

 
           Fonte: IBGE/Censo Demográfico/2010 
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Piaçabuçu conta com uma população de 2.507 crianças de 0 a 5 anos, sendo 1.689 de 0 

a 3 anos e 818 de 4 a 5 anos, observa-se um decréscimo populacional dessa faixa etária.  

Tabela 4: Matrícula em Creche e pré-escola na rede municipal e privada em Piaçabuçu de 

2003 a 2014. 
 

Ano 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

Creche Municipal 
Pré-Escola 

Municipal 

Creche 

Privada 

Pré Escola 

Privada 
Total 

2003 25 821 0 49 895 

2004 22 819 0 60 901 

2005 32 618 0 71 721 

2006 33 514 0 65 612 

2007 16 664 0 30 710 

2008 18 674 0 56 748 

2009 35 619 0 70 724 

2010 43 537 0 97 677 

2011 53 564 0 69 686 

2012 105 561 0 62 728 

2013 73 612 0 55 740 

2014 121 538 0 58 717 
Totais por modalidade 576 7541 0 742 8859 

           Fonte: MEC/INEP/2010 
 

Os anos de 2003 a 2013 houve um decréscimo significativo nos dados de matrícula da 

educação infantil da pré-escola, onde se observou que os dados referentes à oferta em creches 

teve um crescimento considerável. Portanto, para a efetivação das metas estabelecidas na 

expansão das matrículas em creches, se faz necessária adequação dos estabelecimentos 

escolares em estrutura física adequada para atender toda demanda, portanto as decisões 

políticas são de grande importância para assegurar essa meta. 
 

Tabela 5: Número de Creche e escolas da rede municipal e privada de Educação Infantil em 

Piaçabuçu. 

Ano 

ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – PIAÇABUÇU/AL 

Creche 

Mun. 

Pré-Escola 

Municipal 

Creche 

Privada 

Pré-escola 

Privada 
Total 

2003 1 8 0 1 10 

2004 1 9 0 2 12 

2005 1 7 0 2 10 

2006 1 8 0 2 11 

2007 1 11 0 2 14 

2008 1 12 0 2 15 

2009 1 11 0 2 14 

2010 1 12 0 2 15 

2011 1 12 0 2 15 

2012 1 12 0 2 15 

2013 1 12 0 2 15 

2014 1 12 0 2 15 

Totais por modalidade 12 126 0 23 161 

Fonte: IBGE/ Censo Demográfico /2010 
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De acordo com a tabela acima, se pôde observar que a oferta de Educação Infantil nas 

escolas aumentou, principalmente na pré-escola entre os anos de 2013 a 2014. Diante do 

público na creche e das duas entidades equivalentes que oferecem esse atendimento, deixa 

clara a necessidade de construção de creches em nosso município, para assim priorizar no 

mínimo 50% das crianças de até 03 (três) anos em creche até o final da vigência deste PME. A 

garantia da qualidade da oferta de Educação Infantil envolve outras questões complexas como 

a formação e valorização dos docentes e recursos financeiros destinados a essa faixa etária 

onde se faz necessário a descentralização dos recursos advindos de parcerias para que sejam 

efetivamente empregados nessa modalidade. 

Em se tratando da formação docente da Educação Infantil, a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional (LDBEN) determina, no artigo 62, que para atuação na educação 

básica é preciso nível superior em universidades ou instituição superior de educação, 

administrado como formação mínima para o exercício do magistério na Educação Infantil. No 

quadro de docentes da rede municipal contamos com aproximadamente 26,4%, dos 

professores efetivos com curso superior em Pedagogia, onde 73,52%, desses deverão se 

adequar ao que preconiza a Lei acima citada. Portanto no prazo de um ano de vigência deste 

PME, o regime de colaboração já terá sido efetivado. 

Gráfico 9 - Percentual da População de 0 a 03 anos que frequenta a escola. 

 

                       Fonte: MEC/INEP/2010 

A frequência da população de 0 a 3 anos demonstra que será um grande desafio para o 

município atingir o indicador de 50% do atendimento em creche, como também Alagoas e 

Brasil. Para tanto será necessário investimentos e parcerias que garantam a oferta dessa 

modalidade, já que a ausência de Centros de Educação Infantil no município vem 
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ocasionando a matrícula desse público em escolas com oferecimento equivalente, mas sem a 

estrutura física necessária ao atendimento das especificidades das crianças de creche. Diante 

dessa constatação necessita-se de investimento em políticas públicas para ampliar o 

atendimento buscando a universalização dessa etapa objetivando a qualidade do processo de 

ensino e aprendizagem das gerações futuras.  

Gráfico 10 – Percentual da População de 04 a 05 anos que frequenta a escola. 

 

                                Fonte: MEC/INEP/2010 

O gráfico acima apresenta o percentual da população de 4 e 5  anos que frequenta a 

escola, onde Piaçabuçu apresenta uma taxa baixa, comparando aos dados de Alagoas e Brasil, 

essa realidade aponta a necessidade de ampliação e construção de creches que atendam a essa 

demanda. Isso demonstra que será um grande desafio para o município atingir o indicador de 

50% do atendimento em creche, como também Alagoas e Brasil. Para tanto será necessário 

investimentos e parcerias que garantam a oferta dessa modalidade.  

2.2 Ensino Fundamental 

O Ensino Fundamental de nove anos, de acordo com a Resolução CNE/CEB nº 

3/2005, tem duas fases com características próprias, chamadas de: anos iniciais, com 5 (cinco) 

anos de duração, em regra para os estudantes de 6 (seis) a 10 (dez) anos de idade; e anos 

finais, com 4 (quatro) anos de duração, para os de 11 (onze) a 14 (quatorze) anos. 

 O Ensino Fundamental é de matrícula obrigatória para as crianças a partir de 06 (seis) 

anos completos até o dia 31 de março do ano em que ocorre matrícula, conforme estabelecido 
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pelo conselho Nacional de Educação no parecer nº 22/2009 e resolução CNE/CEB nº 1/2010. 

CNE/CEB nº 4/2008, o antigo terceiro período da pré-escola, agora primeiro ano do ensino 

Fundamental, não pode ser confundido com o anterior primeiro ano, pois se tornou parte 

integrante de um ciclo de 03 (três) anos, que pode ser denominado ciclo da infância. 

Conforme o parecer CNE/CEB nº 6/2005, a ampliação do Ensino Fundamental obrigatório a 

partir dos 06 (seis) anos de idade requer de todas as escolas e de todos os educadores 

compromisso com a elaboração de um novo Projeto Político Pedagógico, bem como para o 

consequente redimensionamento da Educação Infantil. 

Essa modalidade de ensino terá por objetivo a formação básica do cidadão. Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394/1996 artigo 32, Lei nº 11.274 de 2006 que 

alterou a redação dos artigos, 29, 30, 32 e 87 da LDBEN nº 9394/1996, Esse nível de ensino 

da educação básica tem suas diretrizes curriculares nacionais fixadas pela resolução 

CEB/CNE – Câmaras de educação Básica e Conselho Nacional de Educação nº 07/2010 e 

pelo parecer CEB/CNE nº 11 de 2010.  No artigo 2º da resolução nº 03 do Conselho 

Municipal de Educação de Piaçabuçu, institui as seguintes normas para o processo de 

organização do ensino fundamental de nove anos no sistema municipal de ensino. O § 1º 

Organizar as turmas do Ensino Fundamental por faixa etária, a saber: 

1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 5º ANO 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

06 Anos 07 Anos 08 Anos 09 Anos 10 Anos 11 Anos 12 Anos 13 Anos 14 Anos 

 

 O ensino está dividido em duas etapas com características próprias: Anos Iniciais com 

cinco anos de duração, para estudantes de 06 a 10 anos de idade; e Anos Finais, com quatro 

anos de duração para os estudantes de 11 a 14 anos de idade. Que os mesmos possam concluir 

o Ensino Fundamental na vigência do PME conforme estabelece a meta 2. 

 

 

Tabela 6: Matrícula inicial dos alunos do Ensino Fundamental da rede municipal , estadual e 

privada em Piaçabuçu de 2003 a 2014. 

 

ANO 
ANOS INICIAIS- 1ª A 4ª SÉRIE/ANO 

Estadual Municipal Privada Subtotal 

2003 229 2124 86 2239 

2004 222 2067 80 2369 
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2005 182 2381 79 2642 

2006 169 2416 97 2682 

2007 106 2292 103 2501 

2008 77 2230 91 2398 

2009 65 2042 102 2209 

2010 44 1966 107 2117 

2011 40 1701 96 1837 

2012 20 1718 107 1845 

2013 17 1565 117 1699 

2014 0 1537 114 1651 

Totais por modalidade 1171 24039 1179 26189 

  Fonte: Censo Escolar/2014  

Gráfico 11: Percentual de alunos matriculados na rede estadual, municipal e privada de 

Ensino de Piaçabuçu de 2003 a 2014. 

 

Fonte- INEP/IBGE. 2010 

O atendimento ao Ensino Fundamental anos iniciais vem apresentando um declínio no 

quantitativo, fato esse consequência da redução no número de natalidade. Tendo no ano de 

2006 o maior número de matrículas na rede municipal de ensino e no ano de 2014 apresentou 

uma redução considerável. 

 

 

Tabela 7: Matrícula dos alunos do Ensino Fundamental anos finais na rede estadual, 

municipal e privada  de 2003 a 2014. 

 

ANO 
ANOS FINAIS - 5ª A 8ª SÉRIE/ANO 

Estadual Municipal Privada Subtotal 

2003 573 1440 35 2048 

2004 222 2067 80 2369 
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2005 494 1361 49 1904 

2006 444 1337 54 1835 

2007 314 1354 76 1744 

2008 293 1341 92 1726 

2009 411 1245 73 1729 

2010 380 1224 68 1672 

2011 430 1239 49 1718 

2012 399 1121 55 1575 

2013 337 1093 52 1482 

2014 301 1120 55 1476 
Totais por modalidade 4598 15942 738 21278 

  Fonte: Censo Escolar/2014 

Gráfico 12:  Percentuais dos anos finais 5ª a 8ª séries/ ano de 2003 a 2014. 

 

          Fonte: INEP/IBGE/2010 

O atendimento ao Ensino Fundamental anos finais vem apresentando um declínio no 

quantitativo, essa decorrência se deve a redução no número de natalidade. Tendo no ano de 

2006 o maior número de matrículas na rede municipal de ensino e no ano de 2014 apresentou 

uma redução considerável. 

 

Gráfico13:  Quantitativo de alunos dos anos finais 5ª a 8ª séries/ ano das redes estadual, 

municipal e privada de 2003 a 2014. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

6º ano 59% 55% 43% 47% 56% 46% 62% 48%

7º ano 64% 59% 36% 46% 43% 56% 44% 60%

8º ano 60% 61% 41% 44% 44% 36% 53% 38%

9º ano 67% 57% 46% 49% 42% 39% 33% 42%
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              Fonte: INEP/IBGE/2010 

O gráfico acima apresenta o quantitativo de matrícula dos alunos no Ensino 

Fundamental, anos finais nos anos de 2003 a 2014, onde o mesmo retrata o aumento no ano 

de 2004 na rede municipal e um declínio na rede estadual, porém nos anos subsequentes 

apresentam uma estabilidade no quantitativo. 

Tabela 8: Distorção / idade e série referente às escolas municipais, nos anos de 2007 a 2013. 

NOME DA ESCOLA DISTORÇÃO IDADE-SÉRIE 2007 2008 2009 2010 2012 2013 

Escola Municipal Deraldo Campos  25% 22% 29% 37% 19% 10% 

Escola Municipal 21 de Abril  29% 14% 22% 23% 15% 19% 

Grupo Escolar Municipal Serapiao Walter Dos Santos 30% 19% 22% 29% 14% 14% 

Escola Municipal Santa Cruz 38% 30% 26% 27% 19% 20% 

Grupo Escolar Municipal Dr. Moacir L. de Andrade  46% 41% 43% 33% 13% 8% 

Grupo E. Municipal Profº Douglas Apratto Tenorio 30% 27% 27% 23% 18% 15% 

Grupo Escolar Municipal Faustino Victor de Araujo 3% 3% 0% 2% 0% 2% 

Grupo Escolar Municipal Messias Calumby 28% 15% 18% 20% 11% 7% 

Escola Municipal Coronel Pedro de Goes 41% 30% 30% 30% 15% 16% 

Grupo Escolar Municipal Dr. Genildo Capitulino 

Lessa Santos 
38% 29% 21% 21% 11% 14% 

Grupo Escolar Municipal Jose Goncalves  43% 34% 26% 27% 25% 25% 

Escola Municipal Professora Enecila Acioli Gama  32% 22% 26% 21% 21% 12% 

Escola Municipal Professor Uilson Ferreira Costa 29% 22% 19% 25% 13% 13% 

   Fonte: Qdu/2015 

Como mostra a tabela acima o município de Piaçabuçu na rede municipal de ensino 

vem apresentando um número de distorção idade série de forma frequente e acentuada, sendo 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

ESTADUAL 573 222 494 444 314 293 411 380 430 399 337 301

MUNICIPAL 1440 2067 1361 1337 1354 1341 1245 1224 1239 1121 1093 1120

PRIVADA 35 80 49 54 76 92 73 68 49 55 52 55
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que no ano de 2011 o município implantou o programa de correção de fluxo Acelera e Se 

Liga. A taxa de alunos que não estão na série regular persistiu, ou seja, um número 

considerável de alunos não se encontra cursando a turma de acordo com a devida faixa etária. 

O ano de 2013 apresenta uma taxa menor comparado aos demais anos. 

Gráfico 14 : Déficit de atendimento aos alunos entre 06 e 14 anos, no Brasil, Alagoas e 

Piaçabuçu. 

 

                       Fonte: INEP/IBGE/2010 

 

O município de Piaçabuçu está com um déficit de atendimento a crianças com a faixa 

etária entre 6 a 14 anos, com um percentual de 3,2%, infelizmente mesmo o município 

disponibilizando vagas, ainda assim existem crianças fora da escola. 

Como mostra o gráfico acima se faz necessário criar estratégias que assegurem a 

universalização do Ensino Fundamental para todas as crianças. 

 A mesma meta 2 estabelece que até o último ano do PNE pelo menos 95% dos alunos 

concluam essa etapa de ensino na idade recomendada, até o último ano de vigência de PME. 

O gráfico 11 aponta o percentual de pessoas com 16 anos que concluíram no mínimo o Ensino 

Fundamental. 

 

 

Gráfico 15: Percentual de Pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino Fundamental 

concluído: entre Brasil, Alagoas e Piaçabuçu. 
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                 Fonte: INEP/IBGE/2010. 

O gráfico acima apresenta o déficit que se encontra o município de Piaçabuçu na 

conclusão do Ensino Fundamental, os alunos ingressam, mas não concluem, tornando-se um 

agravante para o processo de alfabetização do indivíduo. 

De acordo com o gráfico 58,9% não concluem o ensino fundamental, ou seja, mais da 

metade dos alunos, dados que comprometem a qualidade da educação. 

Para que se alcance a universalização desse ensino, é necessário analisar esse 

percentual em valor absoluto para uma possível ampliação da rede física em locais 

específicos.  

Gráfico 16: Taxa de escolarização líquida no Ensino Médio da população de 15 a 17 anos.  

 

                            Fonte: INEP/IBGE/2010 
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O atendimento à população de 15 a 17 anos no município de Piaçabuçu apresenta um 

percentual de 33,20% frequentando a escola, uma média abaixo de Alagoas e do Brasil. 

Criar estratégias que assegurem a continuidade dos estudos com essa faixa etária, 

concluindo o ensino médio em tempo proporcional a idade. 

 

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

em Piaçabuçu. 

 

 

                       Fonte: INEP/IBGE/2010 

 

A inclusão escolar é uma realidade no município de Piaçabuçu, o índice de 

atendimento as crianças com deficiência nas escolas é maior que a taxa de Alagoas e do 

Brasil, porém outros requisitos são essenciais ao atendimento desses educandos, sendo 

preciso melhorar a estrutura física das escolas como também a qualificação continuada dos 

profissionais que atendem à demanda, pois a ausência desses fatores comprometem o 

atendimento e a qualidade da educação ofertada. 
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Gráfico 18: Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano de Ensino 

Fundamental em Piaçabuçu. 

 

                               Fonte- INEP/IBGE/2010 

O processo de alfabetização das crianças até conclusão do 3º ano vem sendo 

comprometido nas escolas do município de Piaçabuçu, como nos mostra o gráfico acima.  

De acordo com o mesmo apenas 57,7% das crianças concluem o 1º ciclo alfabetizadas, 

ou seja, as habilidades essenciais ao processo de alfabetização das crianças não estão sendo 

desenvolvidas na idade certa, um número considerável como agravante na qualidade da 

educação. 

São necessárias estratégias que assegurem o desenvolvimento das habilidades 

pertinentes a cada ano, para que ao final de cada ciclo as habilidades correspondentes sejam 

desenvolvidas de forma satisfatória e de qualidade. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo Inep em 

2007 e representa a iniciativa pioneira de reunir num só indicador, dois conceitos igualmente 

importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas 

avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala 

do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem 

traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O indicador é calculado a partir dos 

dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas 

avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – 

para os municípios. 
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Tabela 9: Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 2005 a 2013 em escolas da 

rede pública municipal. 

ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – IDEB 

NOME DA ESCOLA 

OBSERVADO METAS PROJETADAS 

2
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1
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2
0

1
1
 

2
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1
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Escola Municipal Deraldo Campos   2,7 2,5 3,2    3,0 3,3 

Grupo Escolar Municipal Serapião Walter dos 

Santos 
  2,5  3,2    2,7 3,0 

Escola Municipal Santa Cruz (em)   3,1 1,8 3,8    3,3 3,6 

Grupo Escolar Municipal Dr. Moacir Lopes de 

Andrade 
2,1 2,7 3,0 1,7 3,3  2,2 2,5 2,9 3,2 

Grupo Escolar 

Municipal Professor 

Douglas Apratto 

Tenório 

4ª SÉRIE/ 5º ANO   3,2 2,8 3,1    3,5 3,8 

8ª SÉRIE/9º ANO    2,5      2,7 

Grupo Escolar Municipal Messias Calumby  3,2 3,2  4,7   3,4 3,7 4,0 

Grupo Escolar Municipal Dr. Genildo 

Capitulino Lessa Santos 
  3,4  3,2    3,7 4,0 

Grupo Escolar 

Municipal Jose 

Gonçalves (Ge) 

4ª SÉRIE/ 5º ANO 2,7 3,3 3,5 2,3 3,2  2,7 3,1 3,5 3,7 

8ª SÉRIE/9º ANO  2,2 2,8 3,0 2,9   2,3 2,6 3,0 

Escola Municipal Professora Enecila Acioli 

Gama 
 3,0 3,5 2,4 3,8   3,1 3,5 3,8 

Escola Municipal Professor Uilson Ferreira 

Costa 
3,0 3,3 3,5 2,8 4,4  3,1 3,4 3,8 4,1 

Escola Municipal Padre Luis Barbosa Leite 2,1 1,8 2,2 2,4 3,4  2,1 2,4 2,8 3,3 

 

 

Tabela 10: Resultados do IDEB, observados e projetados das escolas da rede municipal dos 

anos inicias e finais de 2005 a 2013. 

 
ANOS INICIAIS 

IDEB’s OBSERVADOS METAS PROJETADAS 
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2,6 3,1 3,4 2,6 3.9      2,7 3,0 3,4 3,7 4,0 4,3 4,6 4,9 

ANOS FINAIS 

IDEB’s OBSERVADOS METAS PROJETADAS 
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2,2 2,0 2,4 2,7 3,0      2,3 2,5 2,8 3,3 3,7 4,0 4,3 4,5 

Fonte: Saeb e Censo Escolar/2014. 
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo Inep em 

2007 e representa a iniciativa pioneira de reunir num só indicador, dois conceitos igualmente 

importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas 

avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala 

do Inep a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem 

traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O indicador é calculado a partir dos 

dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas 

avaliações do Inep, o Saeb – para as unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – 

para os municípios. 

O IDEB mede a qualidade do aprendizado e da infraestrutura das unidades Escolares. 

No Brasil, cerca de 190 mil Escolas se submetem aos exames nacionais. Com base na nota 

tirada por cada estado, o governo federal elabora as políticas educacionais que serão 

implementadas pelo Ministério da Educação. A pontuação média das escolas do Ensino 

Médio foi de 2,6 a mesma pontuação do ano de 2011. Com isso, Alagoas ocupa o 27°lugar no 

ranking.  

Na rede estadual o Ensino Fundamental II (9° ano) obteve a nota 2,8 também abaixo 

da meta estabelecida que foi de 3,2. No Ensino Fundamental I (5° ano) a pontuação foi de 3,7 

também abaixo da média que é de 4,0. 

Já na rede privada, o Ensino Fundamental I (5º ano) obteve a nota 2,8 também ficou 

um décimo acima da média estabelecida pelo governo federal, com 6,2 e o Ensino 

Fundamental II (9° ano) ficou três décimos abaixo da média, com 5,3. O Ensino Médio teve 

4,7 e também ficou três décimos abaixo da média.    

O Ensino Médio da rede pública, o Ideb registrado no país foi de 3,7 pontos, o mesmo 

registrado em 2011. O índice ficou abaixo da meta de 3,9 pontos projetados pelo MEC para o 

ano de 2012. Os índices reúnem as escolas públicas (estaduais, municipais) e privadas. 

   Com o IDEB ampliam-se as possibilidades de mobilização da sociedade em favor da 

educação, uma vez que o índice é comparável nacionalmente e expressa em valores os 

resultados mais importantes da educação: aprendizagem e fluxo.  A combinação de ambos 

tem também o mérito de equilibrar as duas dimensões, se um sistema de ensino retiver seus 

alunos para obter resultados de melhor qualidade no Saeb ou Prova Brasil, o fator fluxo será 
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alterado, indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se ao contrário, o sistema apressar 

a aprovação do aluno sem qualidade, o resultado das avaliações indicará igualmente a 

necessidade de melhoria do sistema. 

 

2.3 Ensino Médio 

Os princípios que orientam o ensino médio, para adolescentes em idade de 15 a 17 

anos, preveem como preparação para a conclusão do processo formativo da Educação Básica, 

artigo 35 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996. A formação ética, 

a autonomia intelectual, o pensamento crítico que construam sujeitos de direitos e deveres 

devem fazer parte dos propósitos educacionais desde o ingresso do estudante no mundo 

escolar. Como se sabe, estes são, a um só tempo, princípios e valores adquiridos durante a 

formação da personalidade do indivíduo. 

Entretanto, é por meio de convivência familiar, social e escolar que tais valores são 

internalizados. Quando o estudante chega ao Ensino Médio, os seus hábitos e suas atitudes 

crítico-reflexivas e éticas já se acham em fase de conformação. Mesmo assim, a preparação 

básica para o trabalho e cidadania e a prontidão para o exercício da autonomia intelectual são 

uma conquista paulatina e requerem a atenção de todas as etapas do processo de formação do 

indivíduo. 
 

 Neste sentido, o Ensino Médio, como etapa responsável pela terribilidade do processo 

formativo da educação básica, deve se organizar para proporcionar ao estudante uma 

formação com base unitária no sentido de um método de pensar e compreender as 

determinações da vida social e produtiva; que articule trabalho, ciência, tecnologia e cultura 

na perspectiva da emancipação humana. 

Portanto, para que se assegure a permanência dos jovens na escola como proveito até a 

conclusão da educação básica, os sistemas educativos devem construir currículos flexíveis, 

com diferentes alternativas para que os jovens tenham a oportunidade de escolher o percurso 

formativo que mais atenda a seus interesses, suas necessidades e suas aspirações. Dessa 

forma, o currículo do Ensino Médio deve organiza-se de modo assegurar a integração entre os 

seus sujeitos, o trabalho, a ciência, a tecnologia e a cultura, tendo como trabalho o princípio 

educativo, processualmente conduzido desde a educação infantil. 
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  O Ensino Médio no município de Piaçabuçu deverá ser organizado dentro de 

políticas para proporcionar ao estudante uma formação com base unitária, no sentido de um 

método de pensar e compreender as determinações da vida social e produtiva; que articule 

trabalho, ciência, tecnologia e cultura na perspectiva da emancipação humana. No período de 

2006 a 2013 matriculados 5756 discentes, sendo 2006 774, 2007 771, 2008 738, 2009 715, 

2010 717, 2011 721, 2012 686 e 2013 634. 

 

Gráfico 19 – Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola em Piaçabuçu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                       Fonte- INEP/IBGE/2010 

 

O gráfico 1 mostra o Brasil com quase oitenta e cinco por cento de alunos de 15 a 17 

anos que frequenta a escola, alagoas com oitenta por cento, já Piaçabuçu com o percentual de 

um pouco mais de setenta e cinco por cento. 

 

Gráfico 20 – Taxa de escolarização líquida no Ensino Médio da população de 15 a 17 anos 

em Piaçabuçu. 

 

Fonte- INEP/IBGE/2010 
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 A taxa de escolarização líquida no Ensino Médio da população de 15 a 17 anos no 

Brasil é de quase cinquenta e seis por cento, Alagoas de quase quarenta por cento e Piaçabuçu 

de um pouco mais de trinta e três por cento. 

 

Gráfico 21 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos em Piaçabuçu. 

 

                       Fonte- INEP/IBGE/2010 

 

De acordo com o gráfico 3 a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, no 

Brasil é de quase dez por cento, em Alagoas um pouco mais de oito por cento e em Piaçabuçu 

essa população é de quase sete por cento.   

 

Gráfico 22 – Escolaridade média da população negra de 18 a 29 anos em Piaçabuçu. 

 

Fonte- INEP/IBGE/2010 

A razão entre escolaridade média da população negra e da população não negra de 18 

a 29 anos, no Brasil é de pouco mais de noventa por cento, de Alagoas de mais de oitenta e 

oito por cento e Piaçabuçu um pouco mais de oitenta e seis por cento. 
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3. MODALIDADES DIVERSIDADES EDUCACIONAIS  

 

3.1 Educação de Jovens e Adultos 

A instituição de Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem sido considerada como 

instancia em que o Brasil procura saldar uma dívida social que tem com o cidadão que não 

estudou na idade própria. Destina-se, portanto, aos que se situam na faixa etária superior à 

considerada própria, no nível de conclusão do Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 incorporou como princípio que toda e 

qualquer educação visa o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho (CF. Art. 205). Retomado pelo Artigo 2º da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN 9.394/96, este princípio abriga o conjunto 

das pessoas e dos educandos como um universo de referência sem limitações. Assim, a 

Educação de Jovens e Adultos e Idosos, modalidade estratégica do esforço da Nação em prol 

de uma igualdade de acesso à educação como bem social, participa deste princípio e sob esta 

luz deve ser considerada. 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN 9.394/96) que trata da 

Educação de Jovens e Adultos no Título V, capítulo II como modalidade da educação básica, 

superando sua dimensão de ensino supletivo, regulamentando sua oferta a todos aqueles que 

não tiveram acesso ou não concluíram o Ensino Fundamental. Artigos 37e 38. 

As Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação de Jovens e Adultos (Parecer 

CNE/CEB 11/2000 e Resolução CNE/CEB 1/2000) - devem ser observadas na oferta e 

estrutura dos componentes curriculares dessa modalidade de ensino. 

A resolução nº 18/2002, do Conselho Estadual de Educação de Alagoas, regulamenta a 

Educação de Jovens e Adultos no âmbito do Sistema Estadual de Ensino de Alagoas e dá 

outras providências. 

A Legislação Nacional complementada pela Estadual amplia a compreensão da EJA 

como a forma adequada com que reveste a oferta do Ensino Fundamental e o Ensino Médio a 

todas as pessoas que não tiveram acesso à possibilidade de continuar seus estudos na idade 

própria. Isso rompe com a ideia presente em diversos programas e iniciativas governamentais 
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e não governamentais de que a EJA diz respeito exclusivamente ao processo de alfabetização 

de Jovens e Adultos. Trata-se de um grande avanço, pois assim os governantes também devem 

promover as condições para a continuidade da educação de Jovens e Adultos na educação 

básica. 

A Resolução 01/2010 do Conselho Municipal de Educação de Piaçabuçu – Alagoas, 

que regulamenta a Educação de Jovens e Adultos no âmbito do Sistema Municipal de Ensino 

nas suas etapas e seguimentos e da outras providências em seu Art. 5º, que trata da 

organização curricular. 

Embasados nas legislações apresentadas, tendo como objetivo à meta quatro, para o 

município de Piaçabuçu, será necessário priorizar o atendimento as necessidades em 

melhoramento aos rendimentos dos profissionais da educação, priorizando o atendimento as 

demandas a todos os Jovens e Adultos, criando centros especializados, buscando parcerias, 

visando e fomentando a pesquisa, assim como, garantindo o acesso à escola sem que haja 

descriminação em hipótese alguma ao aluno de EJA. 

Tabela 11: Quantitativo de alunos da Educação de Jovens e Adultos de 2003 a 2014 das 

redes: Estadual e Municipal de Piaçabuçu.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Censo Escolar/2014. 

Resultados do quantitativo de atendimento aos alunos da EJA normal e especial nos anos de 

2003 a 2014.  

 

 

 

ANO 
EJA EJA- EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Estadual Municipal Subtotal Estadual Municipal Subtotal 

2003 298 213 511    

2004 292 65 357    

2005 227 233 460    

2006 180 342 522    

2007 130 220 350    

2008 255 324 179    

2009 220 262 482  02 02 

2010 - 379 379  06 06 

2011 479 359 838  05 05 

2012 320 303 623 01 05 06 

2013 311 283 594  04 04 

2014 94 317 411    
Totais por modalidade 2806 3300 5706 01 22 23 
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Gráfico 23 – Número de alunos da Educação de Jovens e Adultos na rede estadual e 

municipal de Piaçabuçu. 

 

                Fonte- INEP/IBGE/2010 

Em consonância com a tabela acima, o gráfico apresenta de modo mais detalhado a 

progressão do quantitativo de alunos atendidos na EJA nos anos 2003 a 2014. 

 

Gráfico 24 – Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade no município 

de Piaçabuçu-Estado de Alagoas. 

 

        Fonte- INEP/IBGE/ 2010 

De acordo com o gráfico a taxa de alfabetização no município de Piaçabuçu com 15 

anos ou de mais idade apresenta queda suave com relação ao Brasil e Alagoas. 
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Gráfico 25 – Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade na 

cidade de Piaçabuçu. 

 

          Fonte- INEP/IBGE/2010 

Analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade no município de 

Piaçabuçu com relação ao Brasil e Alagoas apresenta-se com um percentual de 45,40%, o que 

mostra nosso município com alta taxa de analfabetismo funcional. 

Gráfico 26 – Percentual de matrícula de Educação de Jovens e Adultos na forma integrada à 

Educação Profissional em Piaçabuçu. 

 

 

           Fonte- INEP/IBGE/2010 

Este gráfico apresenta percentual de Jovens e Adultos na forma integrada da Educação 

Profissional apenas no Brasil e em Alagoas. 

 

Tabela 12 - Número de discentes matriculados na modalidade de Educação de Jovens e Adultos 

 no período de 2010 a 2013 na rede municipal de ensino de Piaçabuçu. 

Ano Discentes Matriculados 

2010 385 

2011 843 

2012 629 

2013 598 
 

FONTE: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais | Censo Escolar/2014      

BRASIL ALAGOAS PIAÇABUÇU

Série 1 29,40% 47,70% 45,40%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%
A

n
al

fa
b

e
ti

sm
o

 
p

o
p

u
la

çã
o

 d
e

 1
5

 a
n

o
s 

o
u

 
m

ai
s 

id
ad

e
 

BRASIL ALAGAOAS PIAÇABUÇU

Série 1 1,70% 1,50% 0,00%

0,00%
0,20%
0,40%
0,60%
0,80%
1,00%
1,20%
1,40%
1,60%
1,80%

M
at

ri
cu

la
 -

 J
o

ve
n

s 
e

 A
d

u
lt

o
s 

P
ro

fi
ss

io
n

al
 

javascript:void(0);


 
 

 

49 
 

O Município de Piaçabuçu nos anos de 2010 a 2013 apresentou um quantitativo de matrícula  

num total de 2.455 alunos. 
  

Tabela 13 – Taxa de crescimento dos discentes da Educação de Jovens e Adultos no período 

de 2011 a 2013 na rede municipal. 

Ano Taxa de Discentes Matriculados 

2011 118,96% 

2012 -25,39% 

2013 -4,93% 

 Fonte: INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais | Censo Escolar/2014 

         A taxa de crescimento do número de matricula da EJA no Município de Piaçabuçu de 

2011 a 2013 apresentou queda considerável. 

 

 

 

Tabela 14 – Matrículas da Educação de Jovens e Adultos da rede Estadual e Municipal em 

relação ao total de Matrículas nas Escolas Públicas. 

Ano 
 

MUNICIPAL ESTADUAL 
 

2010 
 

100,00% 0,00% 
 

2011 
 

43,18% 56,82% 
 

2012 
 

48,97% 51,03% 
 

2013 
 

47,99% 52,01% 
 

INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais | Censo Escolar 

 

As matrículas da EJA Estadual e Municipal, com relação às escolas públicas no ano de 

2010 o município apresentou 100%, com queda nos anos 2011,2012 e 2013 como mostra a 

tabela. 

 

3.2 Programa Brasil Alfabetizado (PBA) – Município de Piaçabuçu - Alagoas 

O Programa Brasil Alfabetizado (PBA) tem por objetivo contribuir para superar o 

analfabetismo entre os jovens com 15 (quinze) anos ou mais, adultos e idosos e contribuir 

para a universalização do Ensino Fundamental no Brasil, promovendo apoio às ações de 

alfabetização realizadas por Estados, Distrito Federal e Municípios que façam sua adesão ao 

Programa. 

O Programa Brasil Alfabetizado é regido pela Lei nº 10.880 de 9 de junho de 2004 e 

pela Lei nº 11.507 de 20 de julho de 2007, e foi reorganizado pelo Decreto nº 6.093 de 24 de 

abril de 2007. 
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O objetivo do PBA é promover a superação do analfabetismo entre jovens com 15 

anos ou mais, adultos e idosos e contribuir para a universalização do ensino fundamental no 

Brasil. Sua concepção reconhece a educação como direito humano e a oferta pública da 

alfabetização como porta de entrada para a educação e a escolarização das pessoas ao longo 

de toda a vida.  Assim sendo o município de Piaçabuçu fez essa parceria desde 2011, onde se 

percebe que a motivação dos alunos têm sido perceptível ao receberem kits educativos, lanche 

de qualidade e todo apoio necessário ao acompanhamento das atividades pedagógicas. Sendo 

um dos avanços constatados na oferta dessa modalidade. Isso não significa que a evasão tenha 

sido superada, sendo necessárias políticas que garantam a solução desse problema que 

permeiam essa oferta. Quantidade de analfabetos com mais de 15 anos 3.769  e a taxa de 

analfabetismo  31,77%. 

Tabela 15 – Quantitativo de: Alfabetizados, turma, alfabetizando e média por turma na 

Educação de Jovens e Adultos do programa Brasil Alfabetizado – PBA. 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Piaçabuçu/2014 

 

3.3 Educação Profissional  

A Educação Profissional no Brasil integrada ao Ensino Médio, entre o século XIX e 

XX, iniciou um processo de retomada de estratégias de transformação social, econômicas, 

políticas e culturais, historicamente implementado no país. 

Esse processo educacional evidencia avanços na forma de oferta em sua 

operacionalização nos níveis: a) - básico, ofertado independentemente do nível de 

escolarização do aluno; b) - técnico este completa o ensino médio; c) - tecnológico, é o 

superior de graduação ou pós-graduação. 

A Educação Profissional segundo a LDBEN (9.394/96) nos seus artigos 39,41 e 42 

lança como proposta uma integração nos níveis e nas modalidades educacionais e às 

ZONA 
Urbana Rural 

2011 2012 2013 2011 2012 2013 

Quantidade de alfabetizando 160 160 160 180 180 180 

Quantidade de turmas 08 08 08 09 09 09 

Quantidade de alfabetizadores 

coordenadores de turmas 
01 01 01 01 01 01 

Média de alfabetizando por turma 20 20 20 20 20 20 
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dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia. Regulamentado pelo Decreto Federal nº 

2.208/97, substituído pelo de nº 5.154/2004, a Lei nº 11.741/2008, o parecer CNE/CEB nº 

11/2008 e a Resolução CEB/CNE nº 06/2012 que define Diretrizes Curriculares Nacionais 

para Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

A abertura que a lei dá à educação profissional e tecnológica vai desde o 

reconhecimento do valor igualmente educativo do que se aprendeu na escola e no próprio 

ambiente de trabalho até a possibilidade de saídas e entradas intermediárias. 

Dentro desse contexto, a formação profissional não cessa após a conclusão do curso 

com o certificado ou diploma, pois disponibiliza para jovens e adultos formações continuadas 

permanentes objetivando formar, atualizar, especializar e aperfeiçoar seus conhecimentos 

tecnológicos. 

Nesse suporte, são ofertados gratuitamente cursos financiados pelo Governo Federal 

nas instituições da rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para suprir 

a falta de acessibilidade da educação básica no período determinada pelo sistema. Conforme a 

meta 11 da Lei 13.005 de 2014 o município tem por obrigação oferecer e triplicar a educação 

profissional para a população do município e atender no mínimo 50% (cinquenta por cento). 

3.4 Educação de Jovens e Adultos e Qualificação Profissional 

A Educação de Jovens e Adultos representa uma tentativa clara de atenuar os 

históricos de inacessibilidade da educação básica e de fracasso escolar, que marcam as 

comunidades mais vulneráveis e a parcela mais pobre da população. Isso nos faz pensar que 

existem pessoas, em nosso município, que não tiveram o acesso às salas de aulas de maneira 

satisfatória ou, ainda, mesmo aqueles que tinham a possibilidade de estudar, desistiram no 

“meio do caminho”. Contudo, apesar do aumento significativo das ofertas de vagas para a 

EJA – seja em número ou em localidade – percebe-se que essa modalidade de ensino precisa 

ter como foco a superação dos altos índices de evasão. Nessa perspectiva, atrelar ensino e 

qualificação profissional se apresenta como uma das mais atrativas propostas de permanência 

na EJA, já que o público atendido já se encontra na faixa etária de inserção no mercado de 

trabalho. 

Levando em consideração a Meta 10 do PNE – a saber: “oferecer, no mínimo, 25% 

(vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos Ensinos 
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Fundamental e Médio, na forma integrada à Educação Profissional.” – faz-se necessário 

apontar quais as práticas profissionalizantes poderiam atender aos arranjos produtivos 

possíveis, capazes de gerar renda e autonomia para os alunos. Além disso, a escolha dos 

cursos a serem disponibilizados deve suprir as futuras demandas de mão-de-obra qualificada, 

vislumbrando a abertura de vagas de emprego ligadas aos futuros empreendimentos na região. 

Apesar de ainda ser uma promessa, é preciso que a educação do município atente para essas 

possibilidades quando ofertar a educação profissionalizante atrelada à EJA. 

Nos últimos 10 anos, poucos avanços podem ser vistos quanto ao ensino 

profissionalizante no município. Em alguns casos essas ações estão ligadas à associação de 

produtores rurais, sob a responsabilidade do SENAR (Serviço Nacional de Aprendizagem 

Rural) ou ligados ao PRONATEC (Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e 

Emprego). 

O levantamento realizado pelo MEC traz a preocupante constatação de que EJA e 

Educação Profissionalizante não estão articuladas na maior parte do Brasil. Na EJA Ensino 

Fundamental, esse percentual é de 0,8%, sendo que no município de Piaçabuçu, em nenhum 

momento foi oferecida essa possibilidade aos nossos alunos. Dessa forma, o primeiro passo 

para o alcance da meta é superar essa inércia. 

O planejamento da EJA deverá estar associado ao PROEJA (Programa Nacional de 

Integração da Educação Básica com a Educação Profissional na Modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos). Para isso o município deve elaborar um plano pedagógico que atenda aos 

requisitos do programa e tenha o financiamento dessas ações. 

Outra possibilidade a ser efetivada diz respeito à articulação entre as Políticas Públicas 

Educacionais e à Política Nacional de Assistência Social, sobretudo, quando houve a oferta de 

cursos profissionalizante pelo PRONATEC. Cabe então, analisar de que forma a seleção dos 

participantes pode levar em consideração os alunos matriculados na EJA, estabelecendo 

critérios de acesso e permanência tanto nas salas de aula, quanto no curso profissionalizante. 

Além do mais, essa possibilidade toma ainda mais forma quando analisado o perfil de aluno 

da EJA e se percebe que, em sua ampla maioria, os alunos são de famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (PBF). 
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Essa articulação atende tanto à necessidade de associar EJA e ensino 

profissionalizante, quanto a um dos eixos do PBF que aponta para a qualificação e inserção de 

beneficiários no mercado de trabalho. A Lei 13.005 de 2014 estabelece na Meta 7 fomentar a 

qualidade da Educação Básica em todas as etapas de ensino e modalidades e a Meta 9 elevar a 

taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais para 93,5%, sendo assim, o município 

deverá planejar e trabalhar em regime de colaboração com os entes em busca de parcerias. 

3.5 Educação Especial 

 

A Educação Especial é uma modalidade de ensino transversal a todas as etapas e 

outras modalidades, como parte integrante da educação. 

O atendimento educacional especializado (AEE), previsto pelo Decreto nº 6.571/2008, 

é parte integrante do processo educacional, sendo que os sistemas de ensino devem matricular 

os estudantes com deficiência, nas classes comuns do ensino regular e no atendimento 

educacional especializado (AEE). O objetivo deste atendimento é identificar habilidades e 

necessidades dos estudantes, organizar recursos de acessibilidade e realizar atividades 

pedagógicas específicas que promovam seu acesso curricular.  

Os sistemas e as escolas do município de Piaçabuçu Alagoas devem proporcionar 

condições e formações para que os professores das classes comum e inclusiva, possam 

explorar e estimular as potencialidades de todos os estudantes assim como, observar a 

acessibilidade arquitetônica, nos mobiliários e nos transportes. 

  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, no artigo 60, em seu 

parágrafo único acrescenta dispositivos ao Decreto nº 6.253/2007, prevendo, no âmbito do 

FUNDEB, a dupla matrícula dos alunos-alvo da Educação Especial, uma no ensino regular da 

rede pública e outra no atendimento educacional especializado. 

 

Tabela 16 – Matrícula Inicial por Dependência Administrativa / Alunos com Necessidades 

Educativas Especiais no Município de Piaçabuçu-Al entre os anos de 2007 a 2013. 

DEPENDÊNCIA 
EDUCAÇÃO ESPECIAL 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estadual 00 00 02 01 01 02 00 

Municipal 04 02 40 83 82 73 74 

Privada 01 06 03 05 04 04 05 

Total 05 08 45 89 87 79 49 

FONTE: INEP – Instituto de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira/2014. 
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Em Piaçabuçu através de pesquisa realizada pelo INEP – Instituto de Estudos e 

Pesquisas Anísio Teixeira, ficou constatado as seguintes informações acima sobre as 

matrículas iniciais por dependência administrativa na área de Educação Especial de 2007 a 

2013. Vale ressaltar que nos anos entre 2003 a 2006 não foram constatadas nenhuma 

matrícula inicial nas redes municipais, estaduais, federais e privadas. 

No ano de 2013 foi criada neste município a Coordenação de Educação Especial, 

visando atender às necessidades especiais dos alunos matriculados na Rede Municipal de 

Ensino. Tendo conhecimento das necessidades educacionais especiais desses alunos, torna-se 

possível um planejamento das ações das escolas e dos sistemas de ensino, o que vai 

possibilitar a melhoria da educação do conjunto de alunos. Para tanto há um grande desafio a 

ser superado pelos sistemas públicos de ensino. Faz-se necessário ampliar esse atendimento 

para os jovens, adultos e idosos, sendo este público específico, investindo na ampliação do 

número de salas de recursos multifuncionais, na formação continuada dos profissionais para o 

atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do campo e comunidades 

quilombolas. 

 O atendimento especializado realizado no município de Piaçabuçu é feito em parceria 

com o município vizinho, Penedo, onde alunos com deficiência são encaminhados ao Núcleo 

dos Deficientes de Penedo – NUDEPE, para que se realize o diagnóstico dos mesmos.  O 

município de Piaçabuçu trabalha com um coordenador que visita as escolas fazendo 

avaliações e dando suporte aos professores, coordenadores pedagógicos e diretores, além de 

promover Cursos Básicos de LIBRAS para alunos de demais funcionários da Rede Municipal 

de Ensino, visando o conhecimento de uma nova língua natural de modalidade gestual. 

Tabela 17 – Tipo de Deficiências encontradas nos alunos da rede Municipal de ensino no ano 

letivo de 2014. 

TIPOS DE DEFICIÊNCIA QUANTITATIVO 

Surdez 04 alunos 

Deficiente Intelectual 40 alunos 

Deficiente Físico (Cadeirante) 02 alunos 

Deficiente Físico 06 alunos 

Retardo Mental Moderado 02 alunos 

Retardo Mental Grave 01 aluno 

Autismo 04 alunos 

Dislexia 01 aluno 

Deficiente Visual 03 alunos 

Paralisia Cerebral Infantil 01 aluno 
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Diplegia 01 aluno 

Deficiências Múltiplas (Física/Visual) 01 aluno 

Deficiências Múltiplas (Visual/Intelectual) 01 aluno 

TDAH 06 alunos 

Defeitos por Redução de Membros Inferiores 01 aluno 

Transtorno Desintegrativo da Infância 02 alunos 

Baixa Visão 09 alunos 

Não Informada a Deficiência 12 alunos 

Total 97 alunos 
                 Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Piaçabuçu/ 2015. 

Tabela 18: Situação dos alunos com deficiência na rede municipal de ensino de Piaçabuçu no 

ano de 2014.  

SITUAÇÃO DOS ALUNOS DEFICIENTES NO ANO DE 2014 

Alunos com Atestado Médico 14 alunos 

Alunos sem Atestado Médico 25 alunos 

Alunos que não Tiveram o Atestado Informado 46 alunos 

Alunos que não tiveram a Deficiência Informada 12 alunos 

Total de alunos 97 alunos 

      Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Piaçabuçu/2014 

 

Neste percentual constata-se que o município de Piaçabuçu está bem acima dos 

indicadores nacionais, regionais e estaduais, atingindo um número expressivo de alunos com 

deficiência de 4 a 17 anos frequentando a escola. 

 

3.6 Educação do Campo 

 

 O panorama da Educação Básica para a população do Campo, onde seu 

fundamento tem a diversidade dos sujeitos bem como sua identidade pluricultural e 

plurirreligiosa. 

Dessa forma a concepção de educação do campo em substituição à educação rural se 

integra em compreender campo e cidade não podendo ser tratada de forma desigual. 

 Educação Básica do Campo, a educação para a população rural está prevista com 

adequações necessárias às peculiaridades da vida no campo e de cada região, definindo-se 

orientações para três aspectos essenciais à organização da ação pedagógica:  

1. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses 

dos estudantes da zona rural;  
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2. Organização escolar própria, incluindo adequação do calendário escolar às fases do 

ciclo agrícola e às condições climáticas; 

3. Adequação à natureza do trabalho na zona rural.  

No entanto, cabe dizer que os desafios para o município de Piaçabuçu a 

implementação da educação do campo são: aprofundar a compreensão de quais 

conhecimentos científicos os professores dominam e quais são necessários para a efetivação 

de uma prática pedagógica transformadora, garantindo formação continuada aos docentes. A 

educação do campo demanda/fortalece as parcerias entre Estado e União. A essa oferta de 

educação pública proveniente das reflexões dos povos do campo com conteúdos significativos 

a sua permanência, coibindo assim a evasão.  

Por fim desenvolver políticas públicas em parcerias com os entes federados para todos 

os sujeitos que se encontram nesse contexto. 

 

3.7 Educação Escolar Quilombola 

A Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso XLII, dos Direitos e Garantias 

Fundamentais e no seu artigo 68, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, 

atendendo a Resolução nº 8, de 20 de novembro de 2012. Art. 59. É responsabilidade de o 

Estado cumprir a Educação Escolar Quilombola tal como previsto no art. 208 da Constituição 

Federal.  

No recorte de estudo estão localizadas 16 comunidades quilombolas com cadastro e 

reconhecidas pela União, entre elas se encontra o povoado Pixaim neste município de 

Piaçabuçu – Alagoas. 

Este pequeno povoado recebeu da Fundação Cultural Palmares no dia19/11/2009 o 

Certificado Oficial, que o torna Quilombola, fica a 4 km da foz do rio São Francisco. Hoje, 

oficializado como um antigo quilombo, assim como muitos outros que havia ao longo do 

“Velho Chico”. 

A oferta do ensino na comunidade remanescente de quilombo é inadequada por não 

atender o que preconiza as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Quilombola, 

portanto é obrigação do município implementar essas diretrizes na sua rede de ensino. Para 

tanto se faz necessário à articulação entre Estado e município na garantia ao ensino-

aprendizagem e as condições físicas no espaço escolar a essa comunidade quilombola. 
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Portanto, é necessário políticas públicas que venha atender as prioridades do povoado como: 

escolas, posto de saúde e outros. 

3.8 Educação para as relações étnico-raciais 

 A educação básica ainda é profundamente marcada pela desigualdade no quesito da 

qualidade e é possível constatar que o direito de aprender ainda não está garantido para todas 

as nossas crianças, adolescentes, jovens e mesmo para os adultos que retornaram aos bancos 

escolares.  

A Lei nº 10.639, de 09 de janeiro de 2003 é um marco histórico que gerara uma série 

de ações do governo brasileiro, ela simboliza simultaneamente um ponto de chegada das lutas 

antirracistas no Brasil e um ponto de partida para a renovação da qualidade social da educação 

brasileira. 

Ciente desses desafios, o Conselho Nacional de Educação, no uso das atribuições que 

lhe são conferidas pela Constituição do Estado de Alagoas; pelos Decretos Estaduais nº 

1.790/2004 e nº 1.820/2004, tendo em vista o que dispõe a Constituição Federal, art. 3º. Inciso 

IV, 5º, inciso I, e art. 206, e, ainda, as disposições constantes das Leis nº 10. 639/03 e 

11.645/2008, que alteram a lei Federal nº 9394/96 e ainda os estudos das Comissões 

instituídas por indicação nº 01/2010 CEE/AL. 

Sabe-se hoje que a correlação entre pertencimento étnico-racial e sucesso escolar 

indica, portanto, que é necessária firme determinação para que a diversidade cultural 

brasileira passe a integrar o ideário educacional não como um problema, mas como um rico 

acervo de valores, posturas e práticas que devem conduzir ao melhor acolhimento e maior 

valorização dessa diversidade no ambiente escolar. 

Por fim faz-se necessário à implementação de políticas públicas no município de 

Piaçabuçu Alagoas, no sentido de atender com melhor acolhimento e maior valorização essa 

diversidade no ambiente escolar. 

3.9 Educação para a igualdade das relações e diversidade  

No contexto escolar, a percepção é percebida nas mais variadas formas de 

comportamento dos que fazem a comunidade escolar. Nesse turbilhão de identidades, a escola 
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tem um grande desafio: como lidar com a alteridade e o respeito à dignidade de cada pessoa 

dentro de um respaldo moral e ético. Para garantir que todos os seres humanos tenham o 

direito de se expressar, de se relacionar, é fundamental compreender o que são Direitos 

Humanos, direitos que todos os seres humanos possuem por serem humanos. 

A estigmatização, o preconceito e a discriminação contra pessoas são formas 

inaceitáveis de violação dos Diretos Humanos, geralmente motivadas pelo racismo, 

sexíssimo, são perceptíveis nos espaços sociais e, sobretudo educacionais, estimulando à 

violência e negando os direitos e o livre exercício da cidadania das pessoas. 

Foram pesquisadas em vários estados brasileiros, 501 escolas nas quais se observou 

que há uma correlação negativa entre o preconceito e a discriminação expressa nas atitudes, o 

que acarreta baixa autoestima e menor aprendizagem. Os resultados da avaliação da Prova 

Brasil/2007 para estudantes da 8ª série/9º ano indicam que, quanto mais elevadas forem às 

atitudes de preconceito, as escolas tendem a apresentar menores percentuais de aprendizagem 

na Prova Brasil. 

  Desafio para os profissionais da educação. Torna-se, portanto, extremamente 

necessário trabalhar melhor as formações continuadas dos profissionais da educação no 

município de Piaçabuçu, possibilitando que essa temática nas políticas educacionais das 

etapas e modalidades da educação básica seja trabalhada no sentido de eliminar as práticas de 

discriminação e preconceito nas escolas e, consequentemente, na sociedade. 

Por fim, é responsabilidade dos sistemas educativos atender a esse público criando 

condições onde crianças e adolescentes, jovens e adultos com suas diversidades tenham a 

oportunidade de receber a formação correspondente á idade própria do percurso escolar, da 

Educação Infantil ao Ensino Fundamental. 

3.10  Educação Ambiental 

O Sistema Educacional Brasileiro, fundamentada na Constituição Federal de 1988, art. 

225, e na Lei 9394/96, em seu inciso II, inclui como componente curricular essencial 

permanente a Educação Ambiental.  

Assim sendo, para entender o meio ambiente e seus aspectos é necessário entender o 

ser humano como sujeito transformador e transformado.  
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Nesse contexto o município de Piaçabuçu firmou parceria com o Programa de 

Educação Ambiental do Instituto Lagoa Viva, firmada em 2004, dentro de uma perspectiva de 

responsabilidade social da BRASKEM. 

 

.  O art. 162. Da emenda 001 de 28 de maio de 2004 (Lei Orgânica Municipal) diz que 

o Município providenciará com a participação efetiva da população, a preservação, 

conservação, defesa, recuperação e melhoria do meio ambiente natural, artificial e do 

trabalho, atendidas as peculiaridades regionais e locais, em harmonia com o desenvolvimento 

social e econômico, para assegurar a todos os cidadãos o direito ao meio ambiente 

ecologicamente saudável e equilibrado. Com relação à educação ambiental o inciso VI – trata 

de promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública 

para a preservação do meio ambiente. 

 

Como política Ambiental dentro das unidades municipais de Ensino o vínculo 

estabelecido com Instituto Lagoa Viva, vem contribuindo e respaldando tudo o que se 

caracteriza em termos de formação e projetos ambientais na Educação. 

 

A Formação continuada do Programa de Educação Ambiental Lagoa Viva teve como 

objetivo incentivar a prática interdisciplinar e transversal da Educação Ambiental na 

comunidade Escolar, Lei Nº. 9.795, de 27 de abril de 1999 - Política organizar redes de 

difusão da EA e Planificar ações propostas pelo PDE - Plano de Desenvolvimento da 

Educação - Plano de Metas Todos pela Educação, Lei nº. 6. 094, de 24 de abril de 2007, 

capítulo I, artigo: 2º, incisos: XII e XXVII. Foram realizados vários Encontros para Formação 

Continuada organizados em atividades diversas: Seminários Temáticos e de Avaliação, 

Encontros Regionais, Estudos de Meio e Visitas técnicas. 
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Tabela 19: Evolução do Programa Lagoa Viva no Município de Piaçabuçu no período de 

2004 a 2014. 

Ano base 
Nº de escolas 

envolvidas 

Nº de 

instituições 

parceiras 

Nº de 

projetos 

¹
1
PIICs 

Nº de 

representantes 

da comunidade 

escolar 

²
2
NEAS 

Nº de alunos 

envolvidos 

Nº de comissão 

de meio 

ambiente 

2004 17 2 - - - 4738 - 

2005 17 2 - - - 4546 - 

2006 17 2 - - - 4517 - 

2007 17 2 9 34 - 4245 102 

2008 17 4 9 34 - 4124 102 

2009 16 5 8 32 - 3763 96 

2010 16 5 8 32 16 3614 96 

2011 16 5 8 32 16 3410 96 

2012 15 5 8 30 15 2839 90 

2013 15 5 8 30 15 2658 90 

2014 15 5 12 30 15 2700 90 

Fonte – Secretaria Municipal de Piaçabuçu/2015 

 

 

4. EDUCAÇÃO SUPERIOR 

A partir das normativas que indicam a necessidade de se ter professores com ensino 

superior, os municípios brasileiros começaram a receber Instituições de Ensino Superior (IES) 

que pudessem atender às variáveis geográficas e financeiras, já que a maior parte dos 

interessados estava no mercado de trabalho há alguns anos e interromperam o ciclo 

educacional no final do Ensino Médio.  

No município de Piaçabuçu, a Educação Superior tem sido ofertada na modalidade 

semipresencial, tendo alguns Institutos Educacionais responsáveis pela logística e organização 

das atividades, havendo sempre algumas IES conveniadas que emitem a certificação do 

diploma superior. Dentre essas instituições permanecem as de capital privado, no entanto, 

observa-se um valor relativamente pequeno nas mensalidades pagas (quando comparadas a 

instituições de educação presencial) atendendo inclusive, à renda per capita da população 

local. Entretanto, nos últimos anos, houve parcerias com a Universidade Federal de Alagoas e 

convênio com o Sistema COC, a partir de uma parceria viabilizada pela gestão municipal. 

 Quando comparada com a educação à distância, a modalidade semipresencial pode ser 

percebida como um avanço, principalmente pela presença do professor na sala de aula 

                                                           
1
 PIICs- Projeto de Integração e Intervenção na Comunidade 

2
 NEAs- Núcleo de Educação Ambiental 
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permitindo que haja maior interatividade com o aluno. Cabe, no entanto, avaliar qual o nível 

de formação que vem sendo ofertado, já que na sua maioria esses alunos são servidores da 

rede pública de ensino e a qualidade do curso acarretará consequências diretas para a 

educação municipal. 

4.1 Graduação 

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL IES CONVENIADA CURSO 

IEDUC  

Instituto Educacional 

● Faculdade Ecoar (FAECO) 

● Universidade Iguaçu (UNIG) 

● Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de 

Boa Esperança (FAFIBE) 

● Música 

● Educação Física 

IDERC 

Instituto de Desenvolvimento 

Educacional, Religioso e Cultural. 

● Fundação de Ensino Superior de Olinda 

(FUNESO) 

● União das Escolas Superiores da FUNESO 

(UNESF) 

● Faculdade Anchieta 

● Pedagogia 

● Serviço Social 

 

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL CURSO INÍCIO/TÉRMINO 

CEDU/UFAL ● Pedagogia 2001 - 2008 

UniSEB/COC 
● Pedagogia 

● Letras 
2010 - 2014 

 

4.2 Pós-graduação 

As especializações existentes (ou que já existiram) no município seguem a linha das 

graduações, sendo vistas como uma continuidade na formação. Dessa forma, todas as 

especializações ofertadas no município estão no âmbito da educação. Curiosamente, em sua 

maioria, Psicopedagogia Clínica e Institucional. Apesar desse documento não se tratar de uma 

análise da qualidade das especializações, espera-se que o as instituições que ofertam essa 

formação ampliem as áreas de ensino e, continuamente, melhorem o nível de docentes e 

materiais disponibilizados. 

Nota-se que em 2015, já há um aumento na procura das especializações – certamente, 

consequência do aumento de pessoas graduadas – e por áreas diferentes da Psicopedagogia, 

como por exemplo: Educação Infantil; Educação Inclusiva com ênfase em Libras; Gestão, 

Planejamento e Financiamento da Educação. 

Essas perspectivas de especializações atendem à necessidade de formação continuada, 

já que se sabe que nenhuma graduação é capaz de suprir todas as demandas educacionais 

existentes. O ponto a ser lamentado é que até 2014, só havia sido ofertada uma única 

especialização no município, sendo em Psicopedagogia Clínica e Institucional. 

 

INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL QNTD. DE PARTICIPANTES ESPECIALIZAÇÃO 

FACULDADE ATLÂNTICO 

[2011 a 2012] 
● 51 pessoas 

● Psicopedagogia Clínica e 

Institucional 



 
 

 

62 
 

5. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA 

  A Educação profissional e Tecnológica (EPT), em conformidade com o disposto na 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996, com as alterações introduzidas 

pela lei nº 11.741/2008, no cumprimento dos objetivos da educação nacional, integra-se aos 

diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da 

tecnologia. Dessa forma, pode ser compreendida como uma modalidade na medida em que 

possui um modo próprio de fazer educação nos níveis da Educação Básica e Superior e em 

suas articulações com outras modalidades educacionais: Educação de Jovens e Adultos, 

Educação Especial e Educação à Distância. 

  A Educação profissional e Tecnológica na Educação Básica ocorre na oferta de 

cursos de formação inicial e continuada ou qualificação profissional, e nos de Educação 

Profissional Técnica de nível médio ou, ainda, na Educação Superior, conforme o § 2º do 

artigo 39 da LDBEN nº 9.394/1996 e art. 36-B da Lei citada. 

O município de Piaçabuçu recebeu o 1º laboratório de inclusão digital no ano de 2007, 

o qual foi implantado na Escola Padre Luis Barbosa Leite, onde eram oferecidos cursos de 

informática básica aos alunos dos anos finais daquela escola. A partir dos anos seguintes 

através do Proinfo/MEC, começaram a ser distribuídos nas escolas da Rede Municipal Kits de 

equipamentos de informática para composição dos LIE’s (Laboratórios de Informática 

Educativa), onde foram contempladas as escolas da zona rural e urbana, sendo que na zona 

rural os kits eram compostos por um (1) computador com cinco (5) terminais, já nas escolas 

da zona urbana os kits eram de 10 (dez) computadores com um total de dezenove (19) 

terminais. 

A partir de 2013 o Proinfo começou a ofertar em nosso município os cursos de 

formação continuada na área de tecnologia educacional destinados a Diretores, 

Coordenadores e Professores da rede de ensino, com o intuito de capacitar esses profissionais 

a utilizarem as mais novas tecnologias existentes nas escolas, facilitando dessa forma o acesso 

à pesquisa e inclusão digital. 
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6. VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Formar profissionais críticos, que se compreendam como construtores de um 

determinado projeto de educação, preparados para reconhecer o papel das instituições de 

ensino em suas relações com o conjunto da estrutura social do país e capazes de construir 

conhecimento a partir de suas intervenções pedagógicas. Ao mesmo tempo, garantir a esses 

profissionais as condições para que exerçam plenamente suas funções e possam qualificar-se 

permanentemente. São essas as concepções que têm norteado o debate travado entre parcela 

significativa dos trabalhadores da educação, pesquisadores, órgãos do poder público e 

sociedade civil no que se refere à formação e valorização profissional, tema do quarto eixo da 

Conferência Nacional de Educação (Conae). Por profissionais de educação, o documento-

referência da Conferência entende os professores, especialistas, funcionários de apoio e 

técnico-administrativos que atuam em instituições e nos sistemas de ensino básico, 

profissional e superior.  

A Meta 17 do Plano Municipal de Educação em vigor, estabelece a valorização dos 

Profissionais do Magistério da Rede Pública Municipal de Educação, com base nas discussões 

em torno da valorização profissional, o município de Piaçabuçu-Al criou a lei nº 340/2010 

onde estabelece os critérios de promoção e valorização para os cargos, carreira e vencimentos 

dos profissionais da educação do referido município. 

A lei 340/2010 que instituiu o Plano de Cargos e Carreiras e Vencimentos da rede 

pública Municipal de Piaçabuçu-Al, em seu artigo art. 1º. Estrutura os princípios e normas 

estabelecidos nos termos da legislação vigente.  

Com a Implantação Nacional da Lei do Piso Salarial Nacional para os profissionais do 

magistério N° 11.738/2008, forneceu uma política de garantia efetiva a valorização desses 

profissionais em vários aspectos: formação, carreira e desenvolvimento profissional, instituiu 

o piso e definiu o cumprimento da jornada de trabalho. Outro avanço é a publicação da 

Resolução CNB/CEB n° 5/2010, que fixa Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e 

Remuneração dos Funcionários da Educação Básica Pública. 

A Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007 que regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da educação 

(FUNDEB) de que trata o art. 60. Do ato das disposições constitucionais. A referida Lei em 

seu art. 2º esclarece que os fundos destinam-se a manutenção e ao desenvolvimento da 
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educação básica pública e a valorização dos trabalhadores em educação, incluindo sua 

condigna remuneração, observado no dispositivo nesta Lei. 11.494/2007. 

No âmbito Municipal o Plano de Cargos e Carreiras e Valorização do Magistério da Rede 

Municipal Lei nº 340/2010 de Piaçabuçu objetiva o aperfeiçoamento profissional contínuo e a 

valorização dos trabalhadores em Educação através de remuneração digna e, por 

consequência, a melhoria do desempenho e da qualidade dos serviços prestados à população 

do Município, baseado nos seguintes objetivos, princípios e garantias: 

 

 Reconhecimento da importância da carreira pública e de seus agentes; 

 Profissionalização, que pressupõe qualificação e aperfeiçoamento profissional 

continua, com remuneração digna e condições adequadas de trabalho; 

 Formação continuada dos trabalhadores em educação; 

 Promoção da educação visando o pleno desenvolvimento da pessoa e seu preparo para 

exercício da cidadania; 

 Liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber 

dentro dos ideais de democracia; 

 Gestão democrática do ensino público municipal; 

 Valorização do desempenho, da qualificação e do conhecimento; 

 Avanço na carreira, através da promoção nos níveis e da progressão nas classes; 

 Período reservado ao professor, incluído em sua carga horária, estudos, planejamento 

e avaliação do trabalho discente; 

 Estímulo ao aperfeiçoamento, à especialização e a atualização, bem como a melhoria 

do desempenho e da qualidade dos serviços prestados ao conjunto da população do 

Município. 

 

Enfim, é necessária a formulação de uma política que garanta concretamente a 

valorização dos professores, como também de todos os educadores do quadro da educação em 

vários aspectos: carreira e desenvolvimento profissional, salários justos e formação. Tudo isso 

contribuirá para se ter profissionais motivados e mais preparados para ministrar aulas e 

participar de todo processo educativo no âmbito escolar. 
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TABELA 20 – quantitativo dos assistentes e agentes administrativos concursados e 

contratados na rede municipal de ensino. 

        Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Piaçabuçu 2015 

 

Gráfico 27 – Nível de escolaridade dos Assistentes e Agentes Administrativos da rede 

municipal de ensino de Piaçabuçu. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Piaçabuçu 2015 

O referido gráfico apresenta o quantitativo relacionado à formação dos Agentes e 

Assistentes Administrativos da rede municipal de ensino de Piaçabuçu, onde foi possível 

constatar que se dispõe de 20 (vinte) funcionários, sendo 17 (dezessete) Agentes 

Administrativos, 09 (nove) com formação em Ensino Fundamental, 02 (dois) no Ensino 

Médio, 03 (três) com habilitação em Letras e 03 (três) em Pedagogia; um total de 03 (três) 

Assistentes Administrativo, com a seguinte formação 02 (dois) com Ensino Médio e 01(um) 

Ensino Fundamental. 

Tabela 21 – Quantitativo dos Auxiliares de Serviços Gerais contratados e concursados. 

 

Graduação 
Auxiliar de Serviços 

Gerais Efetiva 

Auxiliar de Serviços 

Gerais Contratada 

Ensino Médio 06 13 

Ensino Médio 55 06 

Letras 03  

Pedagogia 03  

Administração pública 01  
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Piaçabuçu 2015 

Ensino Médio
Ensino

Fundamental
Letras Pedagogia

Assitente Administrativo 2 1 0 0

Agente Administrativo 9 2 3 3
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Gráfico 28 – Nível de escolaridade dos Auxiliares de Serviços Gerais na rede municipal de 

ensino. 

 
 
           Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Piaçabuçu 2015. 

O gráfico a cima apresenta o quantitativo de Auxiliares de Serviços Gerais que totaliza 

em 68 (sessenta e oito) funcionárias efetivas e 19 (dezenove) contratadas para prestação de 

serviço por tempo determinado; 61(sessenta e um) Auxiliares com formação em Ensino 

Fundamental, sendo 55 (cinquenta e cinco) efetivas e 06 (seis) contratadas; 19 (dezenove) 

com formação no Ensino Médio, ficando 06 (seis) efetivas e 13 (treze) contratadas, 03 (três) 

Auxiliares de Serviços Gerais com graduação em Letras, 03 (três) em Pedagogia e 01 (um) 

em Administração Pública. 

Tabela 22 – Escolaridade dos vigilantes educacionais concursados e contratados da rede 

municipal de ensino. 

 

GRADUAÇÃO VIGIA EFETIVO 
VIGIA 

CONTRATADO 

Ensino Médio 13 04 

Ensino Fundamental 05 06 

Ciências 01  

Direito  01 
                  Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Piaçabuçu/2015. 

O quadro de vigia do município de Piaçabuçu na rede municipal de ensino está 

composto da seguinte forma: 17 (dezessete) vigias com formação em Ensino Médio, 13 

(treze) efetivos e 04 (quatro) contratados; 11 (onze) com Ensino Fundamental sendo 05(cinco) 

efetivos e 06 (seis) contratados; 01(um) com habilitação em Ciências e 01(um) em Direito. 
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Tabela 23 - Quantitativo de professores concursados e contratados na rede municipal de 

ensino. 

 

Cursos/graduação Professor Efetivo 
Professor 

Contratado 

Pedagogia 69 35 

Letras 32 05 

Matemática 07 05 

Ciências 06 06 

Biologia 04  

História 13 03 

Geografia 01 04 

Educação física 02 05 

Estudos Sociais 12  

Artes 03  
                Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Piaçabuçu/2015. 

 

Tabela 24 – Quantitativa de professores especialistas na rede municipal de ensino. 

 

ESPECIALIZAÇÃO PROFESSOR EFETIVO 

Psicopedagogia 66 

Ed. Infantil 01 

Didática do Ens. Superior 01 

Libras 01 

Gestão da Educação 01 

Gestão em Educação Ambiental 01 

Gestão Escolar em fase Inspeção escolar 07 

Leitura brasileira 01 

Tecnologia da Educação 03 

Esp. Matemática 03 
                 Fonte Secretaria Municipal de Educação de Piaçabuçu /2015. 

O quadro de professores da rede municipal de ensino no ano letivo de 2015 dispõe de 

profissionais com a seguinte habilitação, 104(cento e quatro) com Pedagogia sendo 

69(sessenta e nove) efetivos e 35(trinta e cinco) contratados; com formação em Letras temos 

37(trinta e sete) funcionários, ficando 32(trinta e dois) efetivos e 05(cinco) contratados; com 

habilitação em Matemática são 12(doze) professores, porém 07(sete) efetivos e 05(cinco) 

contratados; em Ciências são 12(doze) professores 06 (seis)efetivos e 06(seis) contratados; 

04(quatro) professores efetivos com habilitação em Biologia; 13(treze) professores efetivos e 

03(três) contratados habilitados em História; em Geografia temos 05(cinco) professores sendo 

01(um) efetivo e 04(quatro) contratados; com formação em Educação Física são 07 (sete) 

professores, 02 (dois) efetivos e 05 (cinco) contratados; em Estudos Sociais temos 12 (doze) 

professores efetivos e 03 (três) professores efetivo com formação em Arte. 
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Gráfico 29 - Especialização dos professores da Educação Infantil, Ensino Fundamentais, anos 

iniciais e finais da rede pública municipal de ensino. 

 

 

                          Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Piaçabuçu 2015. 

De acordo com o quadro a cima, 66 (sessenta e seis) professores efetivos da rede 

municipal fizeram especialização em Psicopedagogia Clínica Institucional; 01(um) em 

Educação Infantil; 01(um) em Didática do Ensino Superior; 01(um) em Libras; 01(um) em 

Gestão da Educação; 01 (um) Gestão em Educação Ambiental; 07 (sete) Gestão Escolar em 

fase Inspeção Escolar; 01(um) Literatura Brasileira; 03 (três) Tecnologia da Educação e 

03(três) em Matemática. 

Tabela 25 - Quantitativo dos funcionários técnicos da Secretaria Municipal de Educação em 

Piaçabuçu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Piaçabuçu/2015. 
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GRÁFICO 30 – Nível de escolaridade dos funcionários - técnicos da Secretaria Municipal de 

Educação de Piaçabuçu. 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Piaçabuçu /2015. 

O gráfico apresentado ressalta a quantidade de funcionários da Secretaria Municipal 

de Educação, entre efetivos e contratados, 04(quatro) com nível fundamental, 07 (sete) com 

Ensino Médio, 02(dois) com Ensino Médio Técnico, 01 (um) nutricionista, 01(um) psicólogo, 

01(um) professor graduado em Biologia, 01 (um) graduado em Ciências, 02(dois) em 

História, 10 (dez) pedagogos e 01(um) analista de sistema. 
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7. GESTÃO  

O termo gestão se define como um processo político-administrativo que objetiva a garantia do 

movimento coletivo de participação e decisões. É uma forma de gerir uma instituição escolar de 

maneira que possibilite a participação, transparência e democracia, assim como acontece nas 

chamadas “Escolas Democráticas”. 

Nesse contexto, a gestão democrática deve envolver a escola como um todo, incluindo a 

comunidade escolar na busca de um objetivo comum. No entanto, sabe-se que na própria instituição 

muitas vezes, há movimentos contra um trabalho democrático, com pessoas que ainda primam por 

uma direção centralizada, um trabalho individualizado. E isso acontece com maior frequência do que 

se pode imaginar. 

A Constituição Federal de 1988, em seus artigos 205 e 206, descentralizou o poder 

concentrado na União, Estados e Distrito Federal para os Municípios, atribuindo responsabilidades e 

dando-lhes liberdade de criação e organização de seus sistemas de ensino em regime de colaboração 

(BRASIL, 1988). A possibilidade de desvincular o saber do poder, no plano escolar, residia na criação 

de estruturas horizontais em que professores, alunos e funcionários formem uma comunidade real. 

Nessa linha de raciocínio, a Lei nº. 9.394/96, em seus artigos 14 e 15, estabeleceu a gestão 

democrática nas escolas como também a Constituição do Estado de Alagoas de 1989, Lei nº. 

11.892/2008, Plano Nacional de Educação 2011-2010(Lei nº 10.172/200), Plano Estadual de 

Educação 2006/2015 e o Plano Nacional de Educação 2014/2024 (Lei nº 13.005/2014) e a Lei 

municipal nº 241/04, todo esse processo em sua interpretação, percebe-se que é necessário que 

educadores e gestores se reeduquem, e neste município seja efetivado. 

A meta 19 deste PME, em sua citação implica assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, 

para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e a consulta pública á comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 

apoio e recursos técnicos da União para tanto. É preciso ainda, possibilitar momentos de 

experimentação da democracia instituindo nas Escolas Municipais de Piaçabuçu a Gestão 

Democrática com participação e construção coletiva através de eleições diretas para diretores, para que 

ela se torne uma prática efetiva, consolidada e vivenciada.  

Finalmente com a prática participativa é possível superar o exercício do poder individual e de 

referência, e promover a construção do poder da competência, centrado na unidade social escolar 

como um todo onde teremos uma educação mais justa e com a participação de todos os envolvidos 

neste processo. 
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8. FINANCIAMENTO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO 

 

Todo recurso aplicado na educação, possibilita o instrumento de desenvolvimento 

social de qualquer sociedade e que deve ser implementada como política de Estado de forma 

articulada entre Níveis, Etapas e Modalidades em sintonia com os marcos legais e 

ordenamentos jurídicos e que expresse a efetivação do direito social, de cidadania e de 

liberdade pessoal com qualidade para todos.  

 Em se tratando de financiamento da educação, tomamos como base o grau de 

desenvolvimento socioeconômico do país, ou seja, a sua riqueza, o Produto Interno Bruto 

(PIB); distribuição da renda, que incide na formação dos extratos sociais; composição e 

incidência dos impostos sobre a população; acesso da sociedade aos bens públicos e privados; 

índices  de  alfabetização  e  de  bem  estar  social  dentre outros.  É importante a comparação 

do percentual do PIB gasto em Educação em relação a vários países, mas é fundamental 

considerar que um país pode ter um alto PIB, mas poucas crianças e adolescentes em idade 

escolar, por exemplo, no caso do Brasil que tem um PIB per capita muito inferior ao 

verificado nos países da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE), e um alto percentual da população em idade escolar, com um alto percentual de 

estudantes que são de famílias com poucos anos de estudo e sendo a Educação um 

investimento, é fundamental que o Brasil deve gastar consideravelmente mais que os demais 

países da OCDE em relação ao PIB. 

 De acordo com a Constituição Federal de 1988, surge uma nova proposta de 

financiamento da educação em que definiram no seu art. 60 do ADCT (Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias), onde todo poder público, incluindo o governo federal, deveria 

destinar pelo menos 50% de seus gastos constitucionais, de receita vinculada a impostos, para 

eliminação do analfabetismo e universalização do Ensino Fundamental nos dez anos após a 

sua promulgação. Já que os  Estados e municípios, têm de destinar no mínimo 25% das 

receitas de impostos arrecadados com tributos para a Educação. 

Neste contexto, a União coordena e regula o Sistema Nacional de Educação, visando 

um padrão mínimo de qualidade, que tem seu papel concentrado no Ensino Superior. Os 

estados têm como prioridade o Ensino Médio e Fundamental e os municípios, o Ensino 

Fundamental e Educação Infantil. 
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Os números são capazes de explicar algumas situações que os gestores públicos fazem 

questão de ignorar, e sempre classificando os problemas como uma “herança maldita”, mas, 

não tomam as medidas cabíveis para buscar a solução dos problemas. Piaçabuçu está entre os 

Municípios com baixos índices de desenvolvimento econômico e social do País. 

Em 1996, o Congresso Nacional promulgou a Emenda Constitucional Nº. 14/96 

criando o FUNDEF – Fundo de Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério, que foi regulamentado pela Lei 9.424/96. Esse Fundo sucumbiu parte dos 

recursos já vinculados pelo Art. 212 da CF de 1988, destinando-os especificamente para 

universalização do Ensino Fundamental – a etapa obrigatória da Educação Básica – e ainda 

definiu o percentual mínimo exclusivo para pagamento dos Profissionais do Magistério do 

Ensino Fundamental em efetivo exercício. 

Em 19 de dezembro de 2006, o mecanismo de fundo foi ampliado com a promulgação 

da Emenda Constitucional n.º 53, que  criou  o  FUNDEB  -  Fundo  de  Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, em 

substituição  ao  FUNDEF  e  com  semelhanças  no  que  tange  à  natureza,  organização  e 

funcionamento, entrando  em vigor em janeiro de 2007, tendo sua regulamentação através da 

Medida Provisória 339, de 28 de dezembro do 2006, convertida na Lei 11.494, de 20 de junho 

de 2007. Sua implantação se deu de forma gradual, alcançado a plenitude em 2009, quando o 

Fundo passou a funcionar com todo o universo de alunos da Educação Básica pública 

presencial e os percentuais de receitas que o compõem alcançado o patamar de 20% de 

contribuição. O mecanismo de redistribuição de recursos por número de alunos nas redes de 

ensino e de complementação da União aos fundos de cada Unidade Federativa é semelhante 

ao do FUNDEF. 

Esperava-se que, com o advento do FUNDEB, o Estado retomasse uma  política 

consistente de diálogo com os Municípios buscando um sistema de colaboração que 

garantisse o tratamento das etapas e modalidades de ensino com o devido equilíbrio na busca 

de que se cumprisse  o  papel  constitucional  atribuído  a  cada  ente,  no  entanto,  constatou-

se   que,  no período 2007 (início do FUNDEB) a 2014, houve um total descompasso no 

tratamento das responsabilidades de competência em especial do Estado. 
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9. METAS E ESTRATÉGIAS DO PME 

  

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 oitavo (8º) ano da vigência deste PME. 

ESTRATÉGIAS: 

1.1- implantar, até o terceiro ano de vigência deste PME, avaliação da educação infantil a ser 

realizada a cada dois (2) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir 

à infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a 

situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes em escolas de educação Infantil 

público e privada; 

 

1.2- fomentar o atendimento das populações do campo e das comunidades quilombolas na 

educação infantil nas respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da 

distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de 

crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades, garantido consulta prévia 

e informada; 

 

1.3- promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação infantil, 

garantindo, progressivamente o atendimento por profissionais com formação superior; 

 

1.4- preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, 

garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que 

atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, 

visando ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental até o 6º 

(sexto) ano de vigência deste PME; 

 

1.5- definir, em regime de colaboração entre a União e o Estado metas de expansão das 

respectivas redes públicas de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, 

considerando as peculiaridades locais; 

 

1.6- estabelecer, no quarto ano de vigência deste PME, normas, procedimentos e prazos para 

definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches e realizar, 
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levantamento da demanda por creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de 

planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta; 

 

1.7- assegurar o fornecimento e a utilização de materiais pedagógicos em quantidade 

suficiente e de boa qualidade, adequados às faixas etárias e às necessidades do trabalho 

educacional, de forma que sejam atendidos os padrões mínimos de qualidade as escolas, 

Creches e centros de educação infantil pública; 

 

1.8- garantir que ao final da vigência deste PME, seja inferior a 10% (dez por cento) a 

diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três) anos 

oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda familiar 

per capita mais baixo; 

 

1.9- manter, construir e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas às normas de 

acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação de escolas e Centros de 

Educação Infantil, bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria 

da rede física de escolas públicas de educação infantil, até o quinto ano (5º) de vigência do 

PME; 

 

1.10- Estimular e articular em regime de colaboração entre pós-graduação, núcleos de 

pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a 

elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas 

ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da 

população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 

 

1.11- priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação 

bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da 

educação básica; 

 

1.12- implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, 

por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no 
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desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) e de 4 e 5 (quatro e cinco) anos de idade 

a partir da vigência deste PME; 

 

1.13- Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, em 

parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o 

direito de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos; 

 

1.14- estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças de 0 

(zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação Infantil até o nono (9º) ano de vigência deste PME; 

 

1.15- Admitir professores/professoras na educação infantil e Ensino Fundamental anos 

iniciais, que possuam a titulação em curso de pedagogia e que promova a formação 

continuada periodicamente; 

 

1.16- Articular a oferta de matrículas gratuitas em escolas, creches e centros de educação 

certificada como entidades beneficentes de assistência social na área de educação com a 

expansão da oferta na rede escolar pública; 

 

1.17- Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das 

crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de 

renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância; 

 

1.18- assegurar que todas as instituições de educação infantis públicas e privadas, tenham 

reformulado suas propostas pedagógicas com a participação dos profissionais de educação e 

comunidade escolar, até o segundo semestre de 2016. 

 

Meta 2 - Universalizar o Ensino Fundamental de nove (9) anos para toda a população de 

06 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) 

dos/as estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de 

vigência deste PME. 

ESTRATÉGIAS: 
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2.1 - O município, em articulação e colaboração com o Estado e Ministério de Educação, 

deverá até 2018, elaborar e encaminhar ao Conselho Municipal de Educação, precedida de 

consulta pública municipal, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os (as) alunos (as) do Ensino Fundamental; 

 

2.2 - Implantar ações de acompanhamento permanente aos estudantes infrequentes e seus 

familiares, em parceria com o Conselho Tutelar, com o Conselho Municipal da Criança e do 

Adolescente e o Ministério Público, bem como criar mecanismos para o acompanhamento 

individualizado dos (as) alunos (as) do Ensino Fundamental. Criando mecanismos de 

acompanhamento (reuniões com pais, atendimento especializado e implantar o Projeto Ficai); 

 

2.3 - fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do 

aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como 

das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao 

estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em 

colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 

infância, adolescência e juventude. Trabalhar os pilares da educação, em especial o aprender a 

conviver para que o alunado perceba a importância de trabalhar em parceria, garantindo o 

êxito dos objetivos em foco; 

 

2.4 - desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 

organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, 

considerando as especificidades da educação especial, das escolas do campo e das 

comunidades quilombolas; 

 

2.5 - Garantir o suporte necessário à construção/ reformulação dos projetos político-

pedagógicos voltados à educação das relações étnica- raciais, de acordo com a Resolução 

CNE/ CP nº 01, de 17 de junho de 2004; até o segundo semestre de 2016; 

 

2.6 - disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho 

pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a 

identidade cultural e as condições climáticas da região; 
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2.7 - promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de 

garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as) dentro 

e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e 

difusão cultural; 

 

2.8 - incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades 

escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias; 

 

2.9 - estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as 

populações do campo e quilombolas, nas próprias comunidades; 

 

2.10 - desenvolver formas alternativas de oferta no ensino fundamental, garantida a qualidade, 

para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter 

itinerante; 

2.11 - oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a 

habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais; 

 

2.12 - promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas 

escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de 

desenvolvimento esportivo nacional. Dar condições com infraestrutura, adquirindo materiais 

esportivos para o êxito no desenvolvimento de tais atividades. 

 

Meta 3 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 

anos e elevar, até 2020, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%. 

ESTRATÉGIAS: 

3.1 – assegurar em regime de colaboração a universalização do Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM), fundamentado em matriz de referência do conteúdo curricular do Ensino 

Médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade de resultados, 

articulando-o com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), e promover 

sua utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para 

a Educação Básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e 

habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como critério de 

acesso à Educação Superior; 
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3.2 - assegurar a realização de estudos dos indicadores da demanda vinculados aos órgãos 

municipais competentes, para redimensionar a oferta de Ensino Médio nos turnos diurno e 

noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de Ensino Médio, de forma a atender 

a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos/as estudantes; 

 

3.3 - assegurar o pacto entre União, Estados e o Município, no âmbito da instância 

permanente de que trata o § 5
o
 do art. 7

o
 desta Lei nº 13.005/2014, a implantação dos direitos 

e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum 

curricular do Ensino Médio; 

 

3.4 - criar, manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, 

por meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar 

defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de 

recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira 

compatível com sua idade; 

 

3.5 - aderir aos Programas Nacionais de Renovação do Ensino Médio, a fim de incentivar 

práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria 

e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, 

conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, 

linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e 

laboratórios, a produção de material didático específico, a formação continuada de 

professores/as e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais; 

 

3.6 - Fomentar a expansão das matrículas gratuitas de Ensino Médio integrado à Educação 

Profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, das comunidades 

quilombolas e das pessoas com deficiência; 

 

3.7 - Estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência dos/as estudantes beneficiários/as de Programas de transferência de renda, no 

Ensino Médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, 

bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de 

exploração do trabalho, consumo de drogas e gravidez precoce, em colaboração com as 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7%C2%A75
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famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e 

juventude; 

 

3.8 - promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a dezessete (17) anos fora da escola, 

em articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à 

juventude; 

 

3.9 -  Fomentar Programas de Educação e de Cultura para a população urbana e do campo, na 

faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos/as e de idosos/as, com 

qualificação social e profissional para aqueles/as que estejam fora da escola e com defasagem 

no fluxo escolar; 

 

3.10 - Assegurar junto ao Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes 

federados e ouvida a sociedade mediante consulta pública nacional, elaboração que 

encaminhará ao Conselho Nacional de Educação - CNE, até o 2
o
 (segundo) ano de vigência 

deste PME, de proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os 

(as) alunos (as) de ensino médio, a serem atingidos nos tempos e etapas de organização deste 

nível de ensino, com vistas a garantir formação básica comum; 

 

3.11 - Desenvolver formas alternativas de oferta do Ensino Médio, garantida a qualidade, para 

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

 

 

3.12 - Estimular em regime de colaboração a participação dos/as estudantes nos cursos das 

áreas tecnológicas e científicas; 

 

3.13 - Garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação 

da prática desportiva, interligada ao currículo escolar; 

 

3.14 - Assegurar a formação em tempo integral do aluno do ensino médio. 
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Meta 4 - Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

o acesso à Educação Básica e ao Atendimento Educacional Especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 

inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

ESTRATÉGIAS: 

4.1 - manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas 

instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos/as estudantes com 

deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da 

disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, 

assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a 

identificação dos/as estudantes (crianças, adolescentes, jovens, adultos/as e idosos/as) com 

altas habilidades ou superdotação; 

 

4.2 - implementar, por iniciativa da Secretaria Municipal de Educação, em regime de 

colaboração com os órgãos de pesquisa, demografia e estatística competentes, a obtenção de 

informação detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos; 

 

4.3- Assegurar que os dados relativos às matrículas dos/as discentes da educação regular da 

rede pública que recebam Atendimento Educacional Especializado (AEE) complementar e 

suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na Educação Básica regular e as 

matrículas efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na Educação Especial 

oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 

conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei 

n
o 

11.494, de 20 de junho de 2007, seja contabilizado de forma fidedigna dentro dos prazos 

estabelecidos para fins de repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

 

4.4 - garantir, no prazo de vigência deste PME, o atendimento escolar à demanda manifesta 

pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos com deficiência, transtornos globais do 
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desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei n
o
9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que 

estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 

 

4.5- implantar e fiscalizar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e realizar a 

formação continuada de professores/as, profissionais de apoio e monitores/as para o AEE nas 

escolas urbanas e do campo, quilombola da rede pública; 

 

4.6 - garantir AEE em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar e suplementar, a todos/as 

os/as estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, matriculados na rede pública de Educação Básica, conforme necessidade 

identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o/à estudante (criança, adolescente, 

jovem, adulto/a e idoso/a); 

 

4.7 - manter e ampliar centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados 

com instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de Saúde, Assistência 

Social, Pedagogia, Psicopedagogia e Psicologia, para apoiar o trabalho dos/as professores/as 

da Educação Básica com os/as estudantes (crianças, adolescentes, jovens, adultos/as e 

idosos/as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação; 

 

4.8 - manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas 

instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos/as estudantes com 

deficiência por meio da adequação arquitetônica da oferta de transporte acessível e da 

disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, 

assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a 

identificação dos/as estudantes (crianças, adolescentes, jovens, adultos/as e idosos/as) com 

altas habilidades ou superdotação. 

 

4.9 -  garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) como 

primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos/às 

estudantes surdos/as e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas, 

classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto n
o 

5.626, de 22 de 
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dezembro de 2005, e dos Arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos/as e surdos/as-

cegos/as; 

 

4.10 - garantir a oferta de Educação Inclusiva, para todos os estudantes da Educação Especial, 

vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de deficiência e promovida a articulação 

pedagógica entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado; 

 

4.11 - fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao AEE, bem 

como da permanência e do desenvolvimento escolar dos/as estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários/as 

de Programas de transferência de renda, juntamente com o combate às situações de 

discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições 

adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos 

públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude; 

 

4.12 - Estabelecer e assegurar parcerias com Instituições de Ensino Superior (IES) e outros 

órgãos, para a realização de pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, 

materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção 

do ensino e da aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos/as estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

 

4.13 - utilizar o resultado das pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formulação de 

políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

que requeiram medidas de AEE; 

 

4.14 - promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, 

assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, para estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, com 

o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento 

escolar, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), com idade superior a faixa etária de 

escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida; 
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4.15 - ampliar as equipes de profissionais da Educação, em regime de colaboração com os 

entes federados, para atender à demanda do processo de escolarização dos/as estudantes 

(crianças, adolescentes, jovens, adultos/as e idosos/as) com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professores/as do 

AEE, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores/as e intérpretes de Libras, guias-

intérpretes para surdos/as-cegos/as, professores/as de Libras prioritariamente surdos/as e 

professores/as bilíngues; 

 

4.16 - definir, no segundo ano de vigência deste PME, indicadores de qualidade e política de 

avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas que prestam 

atendimento a estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação; 

 

4.17 - manter atualizados junto aos órgãos de pesquisa, demografia e estatística competentes, 

as informações detalhadas sobre o perfil dos/as estudantes de o (zero) a 17 (dezessete) anos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

 

4.18 - incentivar a inclusão nos cursos de Licenciatura e nos demais cursos de formação para 

profissionais da Educação, inclusive em nível de Pós-Graduação, observado o disposto 

no caput do art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teorias de 

aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento 

educacional de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação; 

 

4.19 – Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 

fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando  a ampliar as condições de apoio ao 

atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de 

ensino; 

 

4.20 - promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 

fins lucrativos, conveniadas com o poder público, objetivando o aumento da oferta de 

formação continuada e a produção de material didático acessível, assim como os serviços de 

acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos/as estudantes 
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com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

matriculados na rede pública de ensino; 

 

4.21- promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem 

fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação das 

famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo; 

 

Meta 5 – Alfabetizar todas as crianças estudantes, no máximo, até o final do terceiro (3º) 

ano do Ensino Fundamental. 

ESTRATÉGIAS: 

5.1 – estruturar e assegurar na proposta curricular da rede municipal os processos 

pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, articulando-os com 

as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos /as 

professores/as alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a 

alfabetização plena de todas as crianças; 

 

5.2 - colaborar com os instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir 

a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular as escolas a criarem 

os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas 

pedagógicas para alfabetizar todas as crianças até o final do terceiro ano do ensino 

fundamental; 

 

5.3 – garantir tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças estudantes, assegurada 

a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento do 

resultado no sistema de ensino devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como 

recursos educacionais abertos e garantir o acesso na escola, com suporte de material de 

informática; 

 

5.4 - garantir a formação inicial e a formação continuada de professores/as para a 

alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas 

pedagógicas inovadoras, articuladas a Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e ações de 

formação continuada de professores/as para a alfabetização; 
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5.5 - garantir, na Proposta Curricular, a alfabetização de crianças estudantes do campo, 

quilombolas e de populações itinerantes (circenses, ciganos, nômades, acampados e artistas), 

com a produção de materiais didáticos específicos, além de desenvolver instrumentos de 

acompanhamento que considerem a identidade cultural das comunidades quilombolas; 

 

5.6 - assegurar ações que visem à alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as 

suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem 

estabelecimento de terminalidade temporal; 

 

Meta 6 - Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por 

cento) dos/as estudantes da Educação Básica. 

ESTRATÉGIAS: 

6.1 - promover, com o apoio da União e do estado, a oferta de educação básica pública em 

tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, 

inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na 

escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias 

durante  o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única 

escola e profissionais devidamente habilitados/as; 

 

6.2 - instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão 

arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente 

em comunidades pobres ou com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade 

social; 

 

6.3 - institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de ampliação e 

reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, 

laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, 

auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de 

material didático e da formação de recursos humanos para a educação em tempo integral; 

 

6.4 -Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de discentes 

matriculados nas escolas da rede pública de Educação Básica por parte das entidades privadas 
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de serviço social vinculadas ao sistema sindical, como SESC, SENAI e outros, de forma 

concomitante e em articulação com a rede pública de ensino; 

 

6.5 - orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei n
o
12.101, de 27 de 

novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de alunos/alunas das 

escolas da rede pública de Educação Básica, de forma concomitante e em articulação com a 

rede pública de ensino; 

 

6.6 -  promover a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e 

esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, 

parques, museus, teatros, cinemas, planetários e outros; 

 

6.7 - atender às escolas do campo e de comunidades quilombolas na oferta de educação em 

tempo integral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades 

locais; 

 

6.8 - garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 

(dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar e 

suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em 

instituições especializadas; 

 

6.9 - adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, 

direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com 

atividades recreativas, esportivas e culturais; 

Meta 7 - Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias 

nacionais para Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

ESTRATÉGIAS: 

 

 

 

 

 

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 
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7.1 - estabelecer e implantar, mediante pactuarão Inter federativa, diretrizes pedagógicas para 

a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e 

médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local; 

7.2 - assegurar que: a) no quarto (4º) ano de vigência deste PME, pelo menos 50% (setenta 

por cento) dos (as) alunos (as) do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado 

nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento de seu ano de estudo, e 75% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível 

desejável; 

 

b) no último ano de vigência deste PME, 85% (oitenta e cinco por cento) dos (as) discentes do 

ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em 

relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 

todos alcancem o nível desejável; 

 

7.3 – promover em regime de colaboração, indicadores de avaliação institucional com base no 

perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das 

escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras 

dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino com base 

nos parâmetros nacionais de avaliação; 

 

7.4 - fomentar processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por meio 

da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, 

destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade 

educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da educação e o aprimoramento da 

gestão democrática; 

 

7.5 - formalizar e executar os planos de ações articuladas (PAR), dando cumprimento às 

metas de qualidade estabelecidas para a Educação Básica pública e às estratégias de apoio 

técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e 

professoras e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento 

de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar; 
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7.6 - Monitorar a prestação de assistência técnica financeira liberada pelo MEC, nos termos 

estabelecidos conforme pactuarão voluntária entre os entes, priorizando sistemas e redes de 

ensino com IDEB abaixo da média nacional; 

 

7.7 - aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino 

fundamental e médio, de forma a englobar o ensino de ciências nos exames aplicados nos 

anos finais do ensino fundamental, e incorporar o Exame Nacional do Ensino Médio, 

assegurada a sua universalização, ao sistema de avaliação da educação básica, bem como 

apoiar o uso dos resultados das avaliações nacionais pelas escolas e redes de ensino para a 

melhoria de seus processos e práticas pedagógicas; 

 

7.8 - aplicar e desenvolver não só nos indicadores de desenvolvimento de avaliação, e sim 

como na prática de sala de aula, tendo um profissional de apoio qualificado, para atender às 

necessidades específicas da educação especial; 

 

7.9 - fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do 

sistema nacional de avaliação da educação básica e do IDEB, relativos às escolas da rede 

pública de educação básica e ao sistema de ensino municipal, assegurando a contextualização 

desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como os de nível 

socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as), e a transparência e o acesso público às 

informações técnicas de concepção e operação do sistema de avaliação; 

 

7.10 - acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do 

SAEB e do IDEB, relativos às escolas, planejando, a partir dos resultados, as estratégias 

metodológicas que assegurem a ampliação do nível de qualidade de ensino, garantindo a 

contextualização desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como os de 

nível socioeconômico das famílias dos/as estudantes, a transparência e o acesso público às 

informações técnicas de concepção e operação do sistema de avaliação; 

 

7.11 - adquirir tecnologias educacionais para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio, incentivando práticas pedagógicas inovadoras que assegurem à melhoria do fluxo 

escolar e a aprendizagem asseguradas à diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com 

preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o 

acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas; 
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7.12 - garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes da educação do campo na 

faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da 

frota de veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e financiamento compartilhado, com 

participação da União, proporcional às necessidades, visando à redução da evasão escolar e o 

tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local; 

 

713 - incentivar Programas para o desenvolvimento de pesquisas, conforme levantamento de 

dados de modelos alternativos de atendimento escolar para a população do campo, 

considerando as especificidades locais e as boas práticas nacionais e internacionais; 

 

7.14 - assegurar, até o quarto (4º) ano de vigência deste PME, o acesso à rede mundial de 

computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação 

computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de Educação Básica, promovendo a 

utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação – TICs, garantindo 

inclusive, profissionais qualificados para a prática das atividades; 

 

7.15 - monitorar o apoio técnico e financeiro fornecido pelo MEC mediante transferência 

direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no 

planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao efetivo 

desenvolvimento da gestão democrática; 

 

7.16 - acompanhar e monitorar a ampliação de programas e aprofundar ações de atendimento 

ao (à) aluno (a), em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares 

de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 

 

7.17 - assegurar a todas as escolas públicas de educação básica a energia elétrica, o acesso ao 

abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir 

o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a 

equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade 

às pessoas com deficiência; 
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7.18 - monitorar a institucionalização e manutenção em regime de colaboração, programa 

nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas fornecidas pelo 

MEC, visando à equalização regional das oportunidades educacionais; 

 

7.19 -  prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 

ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, 

mecanismos para implementação das condições necessárias para a universalização das 

bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, 

inclusive a internet; 

 

7.20 - o município, em regime de colaboração com a União e o Estado, estabelecerá, no prazo 

de 2 (dois) anos contados da publicação desta Lei, parâmetros mínimos de qualidade dos 

serviços da educação básica, a serem utilizados como referência para infraestrutura das 

escolas, recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como instrumento para 

adoção de medidas para a melhoria da qualidade do ensino; 

 

7.21 - informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e da secretaria municipal de 

educação, bem como manter programa nacional de formação inicial e continuada para o 

pessoal técnico da secretaria de educação; 

 

7.22 - garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de 

ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, como a 

violência doméstica, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a 

construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade; 

 

7.23 - implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e jovens 

que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, assegurando os 

princípios da Lei n
o
 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 

7.24 -  garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira, 

africanas  e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, de 9 de janeiro 

de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se  a implementação das respectivas 

diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação 

para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil; 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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7.25 - criar um núcleo de estudos comprometido com a extensão de acompanhamento de um 

calendário de ações afirmativas sobre a educação das relações étnico-raciais no sistema 

municipal, em parceria com as universidades públicas e privadas; 

 

7.26 - consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações 

itinerantes e de comunidades quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes 

escolares e comunitários e em toda a educação básica e garantindo:  

O desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural; a participação da 

comunidade na definição do modelo de organização pedagógica e de gestão das instituições, 

consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de organização do tempo; a 

oferta bilíngue na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; a 

reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e 

continuada de profissionais da educação; e o atendimento em educação inclusiva e especial; 

 

7.27 - desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação escolar para 

as escolas do campo e para as comunidades quilombolas, incluindo os conteúdos culturais 

correspondentes às respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das práticas 

socioculturais, produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para 

os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação; 

 

7.28 - mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com 

experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja 

assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento 

das políticas públicas educacionais; 

 

7.29 -  promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, 

com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, 

possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria 

da qualidade educacional; 
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7.30 - universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e 

da educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de educação básica por 

meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde; 

 

7.31 - estabelecer ações efetivas por parte do município especificamente voltadas para a 

promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e 

emocional dos (das) profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade 

educacional; 

 

7.32 - fortalecer, com a colaboração técnica e financeira da União, em articulação com o 

sistema nacional de avaliação, os sistemas estaduais de avaliação da educação básica, com 

participação, por adesão, das redes municipais de ensino, para orientar as políticas públicas e 

as práticas pedagógicas, com o fornecimento das informações às escolas e à sociedade; 

 

7.33 - promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do 

Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores e 

professoras, bibliotecários e bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar como 

mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do 

desenvolvimento e da aprendizagem; 

 

7.34 - instituir, em articulação com o Estado, programa nacional de formação de professores e 

professoras e de alunos e alunas para promover e consolidar política de preservação da 

memória nacional; 

 

7.35 - promover a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa privada, de forma a 

garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação; 

 

7.36 - estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no IDEB, 

de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar; 

 

Meta 8 - Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 

anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo até o último ano de 

vigência deste PME, em consonância com o PNE, para as populações do campo e 

populações dos 25% (vinte e cinco) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre 
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negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. 

ESTRATÉGIAS: 

8.1 - institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para 

acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem 

como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as especificidades 

dos segmentos populacionais considerados; 

 

8.2 - implementar programas de Educação de Jovens e Adultos para os segmentos 

populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, 

associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a 

alfabetização inicial; 

 

8.3 - garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão do ensino fundamental; 

 

8.4 - expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades 

privadas de serviço social e de formação profissionais vinculadas ao sistema sindical, de 

forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os segmentos 

populacionais considerados; 

 

8.5 - promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e o 

monitoramento do acesso à escola específica para os segmentos populacionais considerados, 

identificar motivos de absenteísmo e colaborar com o Estado para a garantia de frequência e 

apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as) 

estudantes na rede pública regular de ensino; 

 

8.6 - promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos populacionais 

considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude; 

 

Meta 9 - Elevar a taxa de alfabetização da população piaçabuçuense com 15 (quinze) 

anos ou mais para 100% até 2023 e erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 

50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

ESTRATÉGIAS: 
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9.1 - assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos a todos os que não tiveram 

acesso à educação básica na idade própria; 

 

9.2 - realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, 

para identificar a demanda ativa por vagas na Educação de Jovens e Adultos; 

 

9.3 - implementar ações de Alfabetização de Jovens e Adultos com garantia de continuidade 

da escolarização básica; 

 

9.4 - criar benefício adicional no programa nacional de transferência de renda para jovens e 

adultos que frequentarem e concluírem o curso de alfabetização; 

 

9.5 – Realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, promovendo-

se busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria com 

organizações da sociedade civil; 

 

9.6 - realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de 

alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade, correspondentes a 

conclusão dos anos iniciais e anos finais do ensino fundamental; 

 

9.7 - criar e executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e adultos 

por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive 

atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da 

saúde; 

 

9.8 - Assegurar a oferta de Educação de Jovens e Adultos, nas etapas de ensino fundamental e 

médio, as pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, assegurando-se 

formação e remuneração específica dos professores e segurança, implementação de diretrizes 

nacionais em regime de colaboração; 

 

9.9 - apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na Educação de Jovens e Adultos 

que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses/as 

alunos /as; 
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9.10 - estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, 

públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada de 

trabalho dos empregados e das empregadas com a oferta das ações de Alfabetização e de 

Educação de Jovens e Adultos; 

 

9.11 - implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, 

direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os (as) 

alunos (as) com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, articulando os sistemas 

de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as 

universidades, as cooperativas e as associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas 

em centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva 

inclusão social e produtiva dessa população; 

 

9.12 - considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com 

vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias 

educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas 

de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão 

dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas. 

 

Meta 10 - Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

Educação de Jovens e Adultos - EJA, no Ensino Fundamental e Médio, na forma 

integrada à Educação Profissional. 

 

10.1 -manter programa nacional de Educação de Jovens e Adultos voltado à conclusão do 

ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da 

Educação Básica; 

ESTRATÉGIAS: 

10.2 - Expandir as matrículas na Educação de Jovens e Adultos, de modo a articular a 

formação inicial e continuada de trabalhadores com a Educação Profissional, objetivando a 

elevação do nível de escolaridade dos trabalhadores; 

 

10.3 - fomentar a integração da educação de Jovens e Adultos com a Educação Profissional, 

em cursos planejados, de acordo com as características do público da Educação de Jovens e 
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Adultos e considerando as especificidades das populações itinerantes e do campo e das 

comunidades quilombolas, inclusive na modalidade de Educação a Distância; 

 

10. 4 - ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e 

transtornos globais do desenvolvimento e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à 

Educação de Jovens e Adultos articulada à Educação Profissional; 

 

10. 5 –implantar, em regime de colaboração programa nacional de reestruturação e aquisição 

de equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que 

atuam na Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional, garantindo 

acessibilidade à pessoa com deficiência; 

 

10.6 - estimular a diversificação curricular da Educação de Jovens e Adultos, articulando a 

formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações entre 

teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania, de 

forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às características desses alunos 

e alunas; 

 

10.7 - fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e 

metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e 

laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na Educação 

de Jovens e Adultos articulada à Educação Profissional; 

 

10.8 -fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e 

trabalhadoras articulada à Educação de Jovens e Adultos, em regime de colaboração e com 

apoio de entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e de 

entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência e transtornos globais 

de desenvolvimento, com atuação exclusiva na modalidade; 

 

10.9 - institucionalizar programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações 

de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o 

acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da Educação de Jovens e 

Adultos articulada à Educação Profissional; 
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10.11 - Orientar a expansão da oferta de Educação de Jovens e Adultos articulada à Educação 

Profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, 

assegurando-se formação especifica dos professores e das professoras e implementação de 

diretrizes nacionais em regime de colaboração; desde que haja segurança para os 

profissionais; 

 

 

10.12 - implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos 

trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação inicial e 

continuada e dos cursos técnicos de nível fundamental. 

 

Meta 11 - Triplicar em regime de colaboração as matrículas da Educação Profissional 

Técnica de Nível Médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% 

(cinquenta por cento) da expansão no segmento público. 

ESTRATÉGIAS: 

11.1 - Estimular as matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio nos 

Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, levando em consideração a 

responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos 

produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, bem como a interiorização da Educação 

Profissional; 

 

11.2 - Fomentar a expansão da oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na 

rede pública municipal de ensino; 

 

11.3 - Fomentar a expansão da oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio na 

modalidade de Educação a distancia, (EAD), com a finalidade de ampliar a oferta e 

democratizar o acesso à Educação Profissional pública e gratuita, assegurado o padrão de 

qualidade; 

 

11.4 - Estimular a expansão do estágio na Educação Profissional Técnica de Nível Médio e do 

Ensino Médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário 

formativo do/a estudante, visando à formação de qualificações próprias da atividade 

profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude; 
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11.5 - Apoiar e divulgar a oferta de Programas de reconhecimento de saberes, para fins da 

certificação profissional em nível técnico; 

 

11.6 - Apoiar a ampliação da oferta de matrículas gratuitas de Educação Profissional Técnica 

de Nível Médio pelas entidades privadas de formação profissional, vinculadas ao sistema 

sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação 

exclusiva na modalidade; 

 

11.7 - Fomentar a oferta de financiamento estudantil à Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio oferecidas em instituições privadas de Educação Superior; 

 

11.8 - unificar o sistema de avaliação da qualidade da Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio das redes pública e privada; 

 

11.9 - assegurar o atendimento do Ensino Médio gratuito integrado à formação profissional 

para as populações do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com 

os seus interesses e necessidades; 

 

11.10 - assegurar a oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio para as pessoas 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

 

11.11 - apoiar na redução das desigualdades étnico-raciais e regionais ao acesso e 

permanência na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, inclusive mediante a adoção 

de políticas afirmativas, na forma da Lei; 

 

11.12 - apoiar o sistema nacional de informação profissional articulando a oferta de formação 

das instituições especializadas em Educação Profissional, aos dados do mercado de trabalho e 

a consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores/as. 

 

Meta 12 - Apoiar à ampliação da taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 

50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada à qualidade da oferta e 

expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no 

segmento público. 
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ESTRATÉGIAS: 

12.1 - garantir a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das 

instituições públicas de educação superior, mediante ações planejadas e coordenadas, de 

forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação. 

 

12. 2 – apoiar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da rede federal de 

educação superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do 

sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de 

vagas públicas em relação à população na idade de referência e observadas as características 

regionais das micro e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística - IBGE, uniformizando a expansão no território regional; 

 

12.3- ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigida aos (às) estudantes de 

instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação superior e beneficiária do 

Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 

2001, na educação superior, de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as 

taxas de acesso e permanência na educação superior de estudantes egressos da escola pública, 

afrodescendentes e indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu sucesso 

acadêmico; 

 

12.4 - assegurar, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de créditos curriculares exigidos 

para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, 

prioritariamente, para áreas de grande pertinência social; 

 

12.5 - ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior; 

 

12.6- expandir atendimento específico a populações do campo, ribeirinhas e comunidades 

tradicionais, em relação a acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais para 

atuação nessas populações; 

 

12.7 - consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente 

em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, tendo em vista 

o enriquecimento da formação de nível superior; 
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12.8- fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre formação, 

currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e 

culturais do País; 

 

12.9 - assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na forma 

da legislação; 

 

12.10 - mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, 

destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências e matemática, considerando 

as necessidades do desenvolvimento do País, a inovação tecnológica e a melhoria da 

qualidade da educação; 

 

12.11- institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências 

bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a acessibilidade às 

pessoas com deficiência; 

 

12.12 - estimular mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na 

educação superior pública; 

 

12.13 - estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior estadual e 

municipais cujo ensino seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do Governo 

Federal, mediante termo de adesão a programa de reestruturação, na forma de regulamento, 

que considere a sua contribuição para a ampliação de vagas, a capacidade fiscal e as 

necessidades dos sistemas de ensino dos entes mantenedores na oferta e qualidade da 

educação básica; 

 

12.14- expandir o financiamento estudantil por meio do Fundo de Financiamento Estudantil -

 FIES, de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, com a constituição de fundo 

garantidor do financiamento, de forma a dispensar progressivamente a exigência de fiador; 

 

12.15- fortalecer as redes físicas de laboratórios multifuncionais das IES e ICTs nas áreas 

estratégicas definidas pela política e estratégias nacionais de ciência, tecnologia e inovação. 
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Meta 13 - Elevar a qualidade da educação superior no município de Piaçabuçu-Alagoas, 

e ampliar a proporção de mestre e doutores do corpo em efetivo exercício na rede 

municipal para 10% de mestre e 5% doutores até o final deste PME. 

ESTRATÉGIAS: 

13.1 - apoiar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, de que trata 

a Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, fortalecendo as ações de avaliação, regulação e 

supervisão; 

 

13.2 - incentivar a cobertura do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, de 

modo a ampliar o quantitativo de estudantes e de áreas avaliadas no que diz respeito à 

aprendizagem resultante da graduação; 

 

13.3 - apoiar processo contínuo de autoavaliação das instituições de educação superior, 

fortalecendo a participação das comissões próprias de avaliação, bem como a aplicação de 

instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a 

qualificação e a dedicação do corpo docente; 

 

13.4 - promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por meio da 

aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - CONAES, integrando-os às demandas e necessidades das 

redes de educação básica, de modo a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações 

necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos (as), combinando 

formação geral e específica com a prática didática, além da educação para as relações étnico-

raciais, a diversidade e as necessidades das pessoas com deficiência; 

 

13.5 – contribuir com o padrão de qualidade das universidades, direcionando sua atividade, de 

modo que realizem, efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada a programas de pós-

graduação stricto sensu; 

 

13.6 - fomentar a formação de consórcios entre instituições públicas de educação superior, 

com vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de plano de desenvolvimento 

institucional integrado, assegurando maior visibilidade nacional e internacional às atividades 

de ensino, pesquisa e extensão; 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/97809/lei-10861-04
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13.7 - apoiar a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de graduação 

presenciais nas universidades públicas, de modo a atingir 75% e, nas instituições privadas, 

50% (setenta e cinco por cento), em 2021, e fomentar a melhoria dos resultados de 

aprendizagem, de modo que, em 6 (seis) anos, pelo menos 50% (sessenta por cento) dos 

estudantes apresentem desempenho positivo igual ou superior a 50%  no Exame Nacional de 

Desempenho de Estudantes - ENADE e, no último ano de vigência, pelo menos 75% (setenta 

e cinco por cento) dos estudantes obtenham desempenho positivo igual ou superior a 75% 

(setenta e cinco por cento) nesse exame, em cada área de formação profissional; 

 

13.8 - incentivar a formação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico-administrativos 

da educação superior. 

 

Meta 14- Contribuir para o aumento do número de matrículas na Pós-Graduação 

Stricto Sensu, a fim de obter qualidade no ensino tanto na Educação Básica quanto na 

Educação Superior. Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação 

stricto sensu, de modo a atingir a titulação de 30 mestres e 10 doutores até 2025. 

ESTRATÉGIAS: 

14.1 - Incentivar e acompanhar a expansão do financiamento da Pós-Graduação Stricto Sensu 

na área da Educação, por meio das agências de fomento oficiais e outras; 

 

14.2 - Promover em regime de colaboração com os entes federados, plano de incentivo à 

participação de professores/as nos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu na área da 

Educação; 

 

14.3- Monitorar a expansão do financiamento estudantil, por meio do Fies, à Pós-graduação 

Stricto Sensu relativa ao município; 

 

14.4 - Incentivar a implementação de ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e 

regionais para favorecer o acesso das populações do campo e das comunidades e quilombolas 

a Programas de mestrado e doutorado; 

 

 



 
 

 

103 
 

14.5 - Acompanhar a manutenção e expansão do Programa de acervo digital de referências 

bibliográficas para os cursos de Pós-Graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com 

deficiência; 

 

14.6 - Estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de recursos 

humanos que valorize a diversidade regional e a biodiversidade no Município de Piaçabuçu 

Alagoas. 

 

Meta 15 - Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 01 (um) ano de vigência do PME, política 

municipal de formação dos profissionais da Educação de que tratam os incisos I, II e III 

do caput do art. 61 da Lei n
o 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos 

os/as professores/as da Educação Básica possuam formação específica de nível superior, 

obtida em curso de Licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

ESTRATÉGIAS: 

15.1 - Atua, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico das necessidades de 

formação de profissionais da Educação e da capacidade de atendimento, por parte de 

instituições públicas e comunitárias de Educação Superior existentes nos Estados, Distrito 

Federal e Municípios, e defina obrigações recíprocas entre os partícipes; 

 

15.2 - Consolidar o financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de 

Licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), na forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, inclusive a 

amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede pública de Educação Básica; 

 

15.3 - apoiar Programa permanente de iniciação à docência a discentes matriculados/as em 

cursos de Licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no 

Magistério da Educação Básica; 

 

15.4 - apoiar a ampliação e divulgação das plataformas eletrônicas (a exemplo da Plataforma 

Paulo Freire), para organizar a oferta e as matrículas em cursos de formação inicial e 

continuada de profissionais da Educação, bem como para divulgar e atualizar seus currículos 

eletrônicos; 

 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
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15.5 - incentivar a participação docente nos Programas específicos para formação de 

profissionais da Educação para as escolas do campo, de comunidades indígenas ou 

quilombolas e para a Educação Especial; 

 

15.6 - Participar ativamente da reforma curricular dos cursos de Licenciatura e estimular a 

renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do/a graduando/a, 

dividindo a carga horária em formação geral, formação na área do saber e didática específica 

e incorporando as modernas Tecnologias de informação e comunicação (TICs), em 

articulação com a base nacional comum dos currículos da Educação Básica; 

 

15.7 - Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível Médio e 

Superior dos/as profissionais da Educação, visando ao trabalho sistemático de articulação 

entre a formação acadêmica e as demandas da Educação Básica; 

 

15.8 – contribuir em regime de colaboração em cursos e Programas especiais para assegurar 

formação específica na Educação Superior, nas respectivas áreas de atuação, aos/às 

professores/as com formação de nível Médio na modalidade normal, não licenciados/as ou 

licenciados/as, em área diversa a de atuação docente, em efetivo exercício; 

 

15.9 - Apoiar a oferta de cursos técnicos de nível Médio e Tecnológicos de nível superior 

destinado à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos/as profissionais da Educação de 

outros segmentos que não os do Magistério; 

 

15.10 - Apoiar a implementação de políticas de formações continuadas para os/as 

profissionais da Educação de outros segmentos que não os do Magistério, construída em 

regime de colaboração entre as IES pública e privada e demais órgãos competentes no campo 

do sistema educacional do Município, e para além dele; 

 

15.11 - Apoiar a instituição de Programas de concessão de bolsas de estudos para que os/as 

professores/as de idiomas das escolas públicas de Educação Básica realizem estudos de 

imersão e aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as línguas que 

lecionem; 
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15.12 - Apoiar e participar no desenvolvimento de modelos de formação docente para a 

Educação Profissional que valorizem a experiência prática por meio da oferta nas redes 

federal e estadual de Educação Profissional, de cursos voltados à complementação e 

certificação didático-pedagógica de profissionais experientes. 

 

Meta 16 - Garantir, em nível de Pós-Graduação, 50% (cinquenta por cento) dos/as 

professores/as da Educação Básica, até o último ano de vigência do PME, e garantir a 

todos/as os/as profissionais da Educação Básica possuam formação continuada em sua 

área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino. 

ESTRATÉGIAS: 

16.1 - realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para dimensionamento 

da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das IES 

públicas, privadas e comunitárias, de forma orgânica e articulada às políticas de formação do 

Estado e do Município; 

 

16.2- consolidar colaborativamente política de formação de professores/as da Educação 

Básica, com base nas diretrizes nacionais, definindo as áreas prioritárias e instituições 

formadoras; 

 

16.3- assegurar a participação no Programa de composição de acervo de obras didáticas, 

paradidáticas e de literatura, de dicionários, e Programa específico de acesso a bens culturais, 

incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a 

serem disponibilizados para os/as professores/as da rede pública de Educação Básica, 

favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação; 

 

16.4 - participar/consolidar do processo de ampliação e consolidação do portal eletrônico para 

subsidiar a atuação dos/as professores/as da Educação Básica, disponibilizando gratuitamente 

materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível; 

 

16.5 - fomentar a ampliação da oferta de bolsas de estudo para Pós-Graduação dos/as 

professores/as e demais profissionais da Educação Básica; 
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16.6 - Fortalecer a formação dos/as professores/as e das escolas públicas de Educação Básica, 

por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição 

de Programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a bens culturais pelo 

Magistério Público. 

 

Meta 17- Valorizar os/as profissionais do Magistério das Redes Públicas de Educação 

Básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos/as demais profissionais com 

escolaridade equivalente, até o final do quinto (5º) ano de vigência deste PME. 

ESTRATÉGIAS: 

17.1 – Constituir por iniciativa do sistema municipal de educação, até final do primeiro ano de 

vigência com representação dos conselhos constituídos, Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, 

Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Alagoas e Conselho Municipal de Educação, a 

atualização progressiva do valor do piso salarial nacional e equiparação para os profissionais 

do magistério público da educação básica do município assegurada à ampla representação 

social. 

 

17.2 – assegurar que a Secretaria Municipal de Educação, constitua como tarefa do fórum 

permanente o acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores de pesquisa 

nacional por amostra de domicilio PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

 

17.3 - Assegurar que a ampliação da assistência financeira específica da União aos entes 

federados para implementação de políticas de valorização dos/as profissionais do Magistério, 

em particular o piso salarial nacional profissional, se efetive com a fiscalização do Fórum 

Municipal de Educação; 

 

17.4- ampliar a assistência financeira especifica da união aos entes federados para 

implementação de políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em particular 

o piso salarial nacional profissional. 
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Meta 18 - Assegurar, a cada 02 (dois) anos, a atualização do Plano de Carreira para 

os/as profissionais da Educação Básica pública de todos os sistemas de ensino e, para o 

plano de Carreira dos/as profissionais da Educação Básica pública, tomar como 

referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do 

inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal de 1988. 

ESTRATÉGIAS: 

18.1 - estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o início do terceiro 

ano de vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos 

profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos 

profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e 

estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados; 

 

18.2 – Implantar, nas redes públicas de Educação Básica e Superior, acompanhamento dos/as 

profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de 

incorporarem os conhecimentos exigidos, culminando com sua efetivação após o estágio 

probatório e oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento de estudos na área de 

atuação do/a professor/a, com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as 

metodologias de ensino de cada disciplina; 

 

18.3 – aderir a cada 02 (dois) anos, a partir do segundo ano de vigência deste PME, a 

realização de concursos públicos de admissão de profissionais do Magistério da Educação 

Básica Pública mediante carência, por empresa idônea; 

 

18.4 - assegurar no plano de carreira dos profissionais da educação do município, licenças 

remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-graduação 

Stricto Sensu; 

 

18.5 -. Participar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PME, por iniciativa 

do ministério da educação, em regime de colaboração, o censo dos (as) profissionais da 

educação básica de outros segmentos que não os do magistério; 

 

18.6 – Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das comunidades 

quilombolas, no provimento de cargos efetivos para essas escolas, seguindo a ordem de 

colocação. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
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18.7 - assegurar o repasse de transferências federais voluntárias, na área de Educação, para o 

Município, uma vez aprovada a Lei específica estabelecendo - planos de Carreira para os/as 

profissionais da Educação; 

 

18.8 - instituir a existência de comissões permanentes de profissionais da educação de todo o 

sistema de ensino, para subsidiar os órgãos competentes na reestruturação e dos planos de 

carreira; 

 

Meta 19 - Assegurar condições, no prazo de 02 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da Educação, associada a critérios técnicos de mérito, desempenho e 

consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico da União. 

ESTRATÉGIAS: 

19.1 - promover programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos conselhos de 

acompanhamento e controle social do FUNDEB, dos conselhos de alimentação escolar- CAE, 

do conselho municipal de educação- CME, e de outros e aos (às) representantes educacionais 

em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados 

recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas 

à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções; 

 

19.2 - assegurar no âmbito do município as condições para o funcionamento do Fórum 

Municipal de Educação, com o intuito de coordenar as conferências públicas municipais, bem 

como efetuar o acompanhamento da execução deste PME; 

 

19.3 - estimular, em todo sistema municipal de educação básica, a constituição e o 

fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-lhes, inclusive, 

espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação 

orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações; 

 

19.4 - estimular e fortalecer os conselhos escolares e Conselho Municipal de Educação, como 

instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por 

meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento 

autônomo; 
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19.5 - assegurar a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus 

familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículo escolar da educação 

básica, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais 

na avaliação de docentes e gestores escolares; 

 

19.6 - assegurar processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira na 

rede pública municipal, respeitando as leis vigentes; 

 

19.7 – Implantar a Gestão Democrática através de eleição pelos seus segmentos e garantir a 

continuidade e aprimoramento dos programas de formação de diretores e gestores escolares, 

no prazo de 2 anos deste PME. 

 

Meta 20 - Mobilizar a sociedade civil organizada para garantir a aplicação do 

investimento público em Educação Pública de forma a atingir, no mínimo, a nível 

nacional, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País, no 

5
o
(quinto) ano de vigência deste PME e da Lei Federal nº 13.005 de 25 Junho de 2014, e, 

no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio. 

ESTRATÉGIAS: 

20.1 - garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis, observando-se as políticas 

de colaboração da educação pública municipal, destinando os recursos prioritariamente para a 

educação infantil, ensino fundamental e da educação de jovens e adultos; 

 

20.2 - aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento previstos no PME, da 

arrecadação da contribuição social do salário-educação; 

 

20. 3- assegurar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos 

vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei específica, a 

parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de 

petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista no 

inciso VI do caput do art. 214 da Constituição Federal, 

 

20.4 – Contribuir para o fortalecimento dos mecanismos e dos instrumentos que assegurem, 

nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei complementar no 101, de 4 de maio de 2000, 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10649122/artigo-212-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10648645/artigo-214-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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a transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em Educação, 

especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de 

transparência e a  capacitação dos membros de Conselhos de Acompanhamento e Controle 

Social do FUNDEB, com a colaboração entre o Mistério da Educação (MEC), as Secretarias 

de Educação dos Estados e dos Municípios e os Tribunais de Contas da União, dos Estados e 

dos Municípios, a partir do 1° ano de vigência deste PME; 

 

20.5. - fortalecer os mecanismos que assegurem estudos e acompanhamento dos 

investimentos e custos por aluno da educação pública municipal, em todas as suas etapas e 

modalidades; 

 

20.6 - garantir que seja implantado, no prazo de 2 (dois) anos da vigência deste PME, o custo 

aluno-qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos 

na legislação educacional e cujo financiamento será calculado com base nos respectivos 

insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente 

reajustado até a implementação plena do custo aluno qualidade - CAQ; 

 

20.7 –Implantar e  garantir através de mobilização da sociedade civil organizada a 

implementação do custo aluno qualidade - CAQ como parâmetro para o financiamento da 

educação de todas etapas e modalidades da educação básica, a partir do cálculo e do 

acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em 

qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação 

pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos 

necessários ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte 

escolar; 

 

20.8 - acompanhar através do Fórum Permanente de Educação, Conselho Municipal de 

Educação e do FUNDEB que o CAQ seja definido no prazo de 3 (três) anos e seja 

continuamente ajustado, com base em metodologia formulada pelo ministério da educação - 

MEC, e acompanhado pelo fórum nacional de educação - FNE, pelo conselho nacional de 

educação - CNE e pelas comissões de educação da câmara dos deputados e de educação, 

cultura e esportes do senado federal; 
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20.9- mobilizar a sociedade civil organizada e acompanhar a regulamentação do parágrafo 

único do art. 23 e o art. 211 da Constituição Federal, no prazo de 2 (dois) anos, por lei 

complementar, de forma a estabelecer as normas de cooperação entre a união, os estados, o 

distrito federal e os municípios, em matéria educacional, e a articulação do sistema nacional 

de educação em regime de colaboração, com equilíbrio na repartição das responsabilidades e 

dos recursos e efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da união no 

combate às desigualdades educacionais regionais; 

 

20.10 - assegurar que a união, na forma da lei, complemente os recursos financeiros ao 

município quando não atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ; 

 

20.11 – Mobilizar a aprovação, no prazo de 1 (um) ano, lei de responsabilidade educacional, 

assegurando padrão de qualidade na educação básica, no sistema e rede de ensino, aferida 

pelo processo de  metas de qualidade aferidas por institutos oficiais de avaliação 

educacionais, Aplicando Avaliação Institucional. 

 

20.12 -   mobilizar a sociedade civil organizada para garantir a definição de critérios para 

distribuição dos recursos adicionais dirigidos à Educação ao longo do decênio, que 

considerem a equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica 

e o compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a serem pactuados na instância 

prevista no § 5º do art. 7º desta Lei nº 13.005/2014; 

 

20.13 – garantir que após o segundo ano de vigência deste PME  seja aplicado 27% dos 

impostos IPTU, ISS, IRRF ITBI e da dívida ativa e a partir do terceiro ano, acréscimo de 1% 

a cada ano até atingir os 30% no 5º ano de vigência deste PME. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638961/par%C3%A1grafo-1-artigo-23-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638961/par%C3%A1grafo-1-artigo-23-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10638993/artigo-23-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10649371/artigo-211-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/112175738/constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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10.  ACOMPANHAMENTO/ MONITORAMENTO E AVALIAÇÃOE AVALIAÇÃO 

DO PME 

 O acompanhamento e monitoramento da execução do PME devem ser permanentes e 

feitos pelas instâncias: fórum, conselho municipal de educação, e a equipe técnica da 

secretaria municipal de educação. 

    A Lei 13.005/2014 prevê que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publique estudos sobre os avanços no cumprimento das 

20 metas em nível nacional, por estados e municípios dessa forma possibilitando resultados 

reais para que se possam reorganizar as devidas pendências que eventualmente surgirão ao 

longo desse processo.  

  O monitoramento e a avaliação deste PME, irão ser acompanhados permanentemente 

pelo fórum e pelo conselho municipal de educação, durante toda sua efetivação. Recomenda-

se que, a cada dois anos, uma avaliação ampla seja feita com audiências públicas periódicas 

permitindo assim a atualização do diagnóstico e um levantamento sobre o cumprimento das 

metas e a criação de novas estratégias, objetivando o contínuo ajuste e aperfeiçoamento, bem 

como possibilitando o exercício do controle social pela sociedade. 

 Por todo esse contexto, é fundamental também que a sociedade civil e os órgãos 

públicos, como o Ministério Público, sigam atentos e acompanhando a implementação da 

política para intervir caso necessário ao longo de sua execução. 
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