
APROVAPO 
sala das SesSOeS 

LEI N° 673, DE 11 DE JUNHO DE 2015. 

Ementa: Dispöe sobre aprovaçao do 
PLANO MUNICIPAL DECENAL DE 
EDUCAçAO, para o decénlo 2015-2025, na 
forma a seguir especificada, e Adota Outras 
Providências. 

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE RIO BRANCO, ESTADO DE MATO GROSSO, 

no uso de suas atribuiçOes legais, faz saber que a CAMARA MUNICIPAL aprovou e 

ele sanciona e promuiga a seguinte lei: 

Art. 1°. Fica aprovado o Piano Municipal de Educação, de caráter piurianual, que 

se apresenta na forma do Anexo Unico desta Lei e que desta é parte integrante, corn 

duraçAo de dez aims, em cumprirnento a Lei Federal n°. 13.005, de 25 dejunho de 2014. 

Art. 2° - Fica autorizado o Conseiho Municipal de Educação - CME, pam 

acompanhamento da execuçAo e avaiiaçäo periódica do Piano Municipal de Educação. 

Parágrafo tJnico. A cada dois anos, o Piano seth avaliad® em urn FOrum corn a 

1' participacAo de autoridades do Executivo e Legislativo, educadores e representantes da 

sociedade civil, cabendo ao Legislativo Municipal aprovar as medidas legais 

decorrentes, corn vistas a correçAo de deficithcias e distorçOes. 

Art.3° - Os Pianos Plurianuais do Municfpio, nos prOxirnos dez anos, deverâo ser 

elaborados de forma a dar suporte aos objetivos e metas constantes no Piano Municipal 

de Educaçao, no que for de responsabilidade do próprio MunicIpio. 

Art. 4°. Fica sob a responsabilidade dos Poderes do Legislativo e Executivo a 

fl 	tarefa de divuigaçào do Piano objeto desta Lei, para que a sociedade dele tome 

conhecirnento e acompanhe a sua execuçAo. 



Art, 5 0. As despesas decorrentes da aprovacào desta Lei eorrerào por conta de 

dotaçöes próprias previstas em orçamento. 

Art. 6°. Esta Lei entrard em vigor na data de sua publicaçâo. 

Gabinete do Prefeito, Edifieio Sede do Poder Executivo, em Rio Branco-MT, 11 

de Junho de 2015. 

Registra-se e Pub: 
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".. .Entende-se criança corno sujeito histOrico e de direitos de urn grupo social, 

construtora de conhecimento, de identidade e de cultura, 

que tern capacidade para aprender, ajar, irnaginar, brincar, 

investigar e se desenvolver corn ser hurnano, 

ern urna relação ativa corn outras pessoas e, 

em interaçào corn o rnundo." 

Paulo Freire. 
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APREsENTAçA0 

Chegamos ao século XXI e, corn ele, grandes renovaçOes estAo acontecendo. 

Vivernos urn tempo de transição, rnarcado por mudanças de paradigmas, conceitos e 

A 	concepcOes. 0 honiem, as instituiçOes, a sociedade vivern em urn constante e veioz 

A 	 processo de transforrnaçao nas relaçOes sociais estabelecidas, alimentando as 

desigualdades. 

C Faz -se necessário estabelecer a interação entre os diversos setores da sociedade, 

estirnulando urn processo permanente de discussâo que proporcione o enfrentamento 

C 	desta realidade. Para isso, ë fundamental a definiçào de politicas pUblicas nas areas 

A 	 sociais, ern especial na educaçao. Neste sentido, é cornpromisso desta adrninistraçAo o 

C 	investiniento efetivo nas pessoas, proporcionando educaçao de qualidade as crianças, 

adolescentes, jovens, adultos e idosos, nurn esforço conjunto entre o poder pUblico e a 

A 	 sociedade civil organizada 

A 	 E intençâo do Piano Municipal de Educaçäo concretizar as mudanças 

necessárias a oferta, acesso e permanência dos educandos nas unidades educativas e 

C 	instituiçOes de ensino do nosso municipio. 

0 desafio maior na elaboracao deste Piano foi articular os vários segmentos e 

A 	 instituiçOes ligadas a educaçao, visando a construçâo conjunta de urn docurnento que 

conternplasse as reivindicaçOes e expectativas da sociedade em relaçao a educação 

C 	municipal, traduzidas ern rnetas. 

C 	 A elaboraçAo participativa deste Piano significa que as diretrizes e rnetas 

definidas, de forma articulada, possibilitam efetivamente concretizar a educaçao de 

A 	 quandade que as pessoas do nosso rnuniclpio merecem. 

Parabéns aRio Brancopor rnais esta conquista. 
r 
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A 	 Antonio Xavier de Araüjo 

Prefeito Municipal 
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7 	 0 Piano Municipal de Educaçào-PME trata do conjunto da educação, no âmbito 

Municipal, expressando uma politica educacional para todos os nIveis, bern como as 

etapas e modalidades de educaçäo e de ensino. Sua elaboraçao está preconizada no 

Piano Nacional de Educaçao - PNE, aprovado pela Lei n° 13.005/2014, que em seu art. 

8° deciara que os Estados, 0 Distrito Federal e os Municipios deverão elaborar seus 

correspondentes pianos de educaçao, on adequar os pianos já aprovados em lei, em 

consonância corn as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 01 

(urn) ano contado da publicaçAo desta Lei 

Obedecendo ao princIpio constitucional de gestAo democrâtica do ensino 

püblico, preconizada na Constituiçâo Federal Art. 206, Inciso VII, observando, a 

garantia de principios de transparência e impessoalidade, a autonornia e a participacäo, a 

hderança e o trabaiho coietivo, a representatividade e a competência. Foi instituida 

através da PortariaN° 025 de 04 de fevereiro de 2015a CornissAo de elaboraçäodo Piano 

Municipal de Educaçào. 

11 	Ele requereu, de todos mis ciareza e objetividade a respeito de qual educação 

querernos. Este processo de construção coletiva demonstrou urn forte espirito de 

cidadania, autonomia e comprornetirnento corn a formaçao plena dos cidadaos. 

0 PME preconiza o que está posto no Piano Nacional de Educação. De forma 

'7  resurnida, osprincipais aspectos norteadores abordados sAo: a elevaçao global do nivel 

de escolaridade cia popuiação de Rio Branco; a meihoria da qualidade do ensino em 

todos os niveis; a reduçào dasdesigualdades sociais e regionais, no tocante ao acesso e a 
permanéncia, na educaçào püblica; e ademocratizaçao da gestäo do ensino piThhco nos 

estabelecimentos oficiais. 

Esperarnos que o Piano Municipal de Educaçao de Rio Branco aponte para urna 

EducaçaoPiena, que contribua para a forrnação de cidadAos, corn urna nova visAo de 

mundo, em condiçOespara interagir, na contemporaneidade, de forma construtiva, 

solidária, participativa e sustentável. 

Cleide Pires dos Santos 

Secretãria Municipal de Educaçao 
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MENSAGEM 
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAçAO DE RIO BRANCO - MT 

TECENDO FIO A FIO 

Como o pescador que vai fazendo a rede, tecendo fib a fib corn o coração no mar 

e nurna grande pescaria, abraçou o desafio de fomentar, discutir, refletir e sistematizar o 

A 	processo de construçâo, do Piano Municipal de Educaçäo. 

Assirn como o mar que, ao mesmo tempo é a paixão e o medo do pescador, 

reconhccernos que a realizaçao de urn piano é permeada por contradiçOes e desafios. 

A 	 Seres histOricos que somos, estamos aprendendo sempre, assim mesmo, corn as 

limitaçôes do tempo, entendendo que a rede sirnbOlica do Piano já vem sendo tecida e é 

A 	preciso, agora, dar corpo a rede, que vem se forjando no municipio. 

C 	 A grande meta é sernpre urn olhar intencional para nossas crianças, adolescentes, 

C 	jovense adultos e seus processos de aprendizagem, nurna perspectiva inclusiva de 

A 	educação. 

Nascemos para ser mais... Vivemos para ousar. E reconhecendo nossa 

incompletude que o Piano materialS nossos sonhos, projetos e intençOes, para o 

C 	rnunicipio de Rio Branco, para o periodo de 10 

Urn Piano que, alérn do documento escrito, feito corn a rigorosidade metódica 

necessária, é capaz de ser palavra-acao. Documento que se move para urn Rio 

Brancocada vez rnelhor 

Corn esta compreensão, convidamos a todos (as) para comprometerern-se na 

C 	produçao da rede, porque podernos questionar as ondas, podernos meihorar os barcos, 

so nAo podemos parar, pois o mar nos espera. 

Fiávio CustOdio do Nascimento 

Secretãrio Executivo para elaboraçao do PME 
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fl 	 HISTORICO BA ELABORAçAO DOPLANO MUNICIPAL BE 
A 	 EDUcAçA0 BE RIO BRANCO- MT 

(Metodologia da Proposta de Elaboracao) 

A 	 0 Piano NacionaJ de Educaçao - PNE, aprovado pela Lei n° 13.005/2014, que 

A 

	

	em seu art 8° declara que os Estados, o Distrito Federal e os MunicIpios deverao 

elaborar seus correspondentes planos de educaçAo, ou adequar os pianos já aprovados 

A' 	em lei, em consonaneia corn as diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no 

A 	prazo de 01 (urn) ano contado da publicacão desta Lei 

A. 	 0 PNE estabelece as seguintes diretrizes: 

I - erradicaçAo do analfabetismo; 
1\ 

II - universalizaçao do atendimento escolar; 

III - superaçAo das desigualdades educacionais, corn énfase na promocáo da 

cidadania e na erradicaçäo de todas as formas de discriminaçAo; 

IV - methoria da qualidade da educaçao; 

V - formaçao para o trabaiho e para a cidadania, corn ênfase nos valores morais e 

A. 	 éticos em que se fundarnenta a sociedade; 

VI - promoçAo do princlpio da gestão democrática da educaçao pUblica; 

VII - promoçAo hurnanistica, cientifica, cultural e tecnolOgica do Pals; 

VIII - estabelecimento de meta de aplicacao de recursos püblicos em educaçao 

como proporcào do Produto lnterrio Bruto - PIB, quc assegure atendimento as 
necessidades de expansão, corn padrao de qualidade e equidade; 

IX - valorizaçAo dos (as) profissionais da educaçâo; 

X - promoção dos principios do respeito aos direitos humanos, a diversidade e a 
sustentabilidade socioambiental. 

Ainda, sobre o Piano Nacional de Educaçao (PNE), Lei n° 13.005/2014, é urn 

instrumento de planejarnento do nosso estado democrático de direito que orienta a 

cm 

cm 
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execuçAo e o aprimoramento de politicas publicas do setor. Neste novo texto, ftuto de 

amplos debates entre diversos atores sociais e o poder pUblico, estäo definidos os 

objetivos e metas para o ensino em todos os niveis - infantil, bésico e superior - a 

serern executados nos próximos dez anos 

Para construir este Plano, o Conseiho Municipal de Educaçao adotou uma 

metodologia participativa e democrática, envolvendo a sociedade civil organizada, 

instituiçOes de ensino, adrninistraçao publica, sindicatos, ONGs e Cãmara Municipal. 

Km  A metodologia para a elaboraçao deste Piano Municipal de Educação constituiu-

se de instancias de decisoes, dentre elas: cornissão coordenadora, equipe técnica que 

foram divididasernsubcomissOes: Educaçao Infantil, Ensino Fundamental, Ensino 
Km 	

Medio/EducaçAo Profissional/Educação de Jovens e Adultos-EJA,Educaçao do Campo, 

Km 

	 Ensino Superior e Valorizaçao dos Profissionais!Gestao Democrática. 

Foram realizadas várias reuniOes corn as subcomissOes e coordenação e 

Km 
	 serninarios corn todos os profissionais da educaçAo para discussão e proposiçâo das 

metas e estratégias. 
Km 	

As metas propostas foram sistematizadas e encaminhadas a discussAo e votaçAo 
Km 

Km 
	 na Conferencia Municipal, para definiçao das Propostas das Metas do Piano, 

Km 
	 (documento final). 

cm 
	

Este Piano Municipal de Educaçâo constitui-se ern urn instrumento de resposta 

as demandas, na area da educaçaodo municipio de Rio Branco, por articular diretrizes, 

metas e aspiraçOes compartiihadas corn legitimidade. 

Km 

Km 

Km 

K-' 
	 Marileusa Alves de Serqueira Oliveira 

Km 
	 Coordenadora Piano Municipal de Educação 
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RIO BItANCO: aspectos histOricos, geogrIficos e socioeconômicos. 

A denorninaçao do municipio de Rio Branco O homenagern ao Rio Branco, curso 

d'água quebanha a cidade e também referéncia a Colonia Rio Branca, implantada pelo 

govemo do Estado numaárea de 200 mil hectares, através do Decreto Lei n° 1.598, de 

22 de tnaio de 1953. A colônia começou a partir de açOes desenvolvidas por Joào 

Augusto Capilé, da CornissAo dePlanejamento da ProduçAo, que buscava assentar 

T colonos que tiveram problernas em Dourados eJaciara. 0 Rio Branco que deu nome a 
cidade e ao projeto Colônia Rio Branco banha o territóriomunicipal e desenha a 

paisagem regional corn seus serpenteise belas quedas d'aguas.O Distrito de Paz de Rio 

Branco foi criado ern 4 de aM! de 1978, jurisdicionado ao municipiode Cáceres. A Lei 

Estadual n° 4.151, de 13 de dezernbro de 1979, criou o municIpio de Rio 

Branco,desmernbrando-se do rnunicipio de Cáceres, ficando os Distritos de Panorama, 

Lambari, Reserva doCabaçal. Em 31 de janeiro de 1981 o distrito de Reserva do 

Cabaçal foi levado a categoria de municIpio. B em 1986 o distrito de Lambari D Oeste 

passou a configurar-se corno municipio desrnembrando deRio Branco. 

Os primitivos habitantes da regiào foram os tndios Cabaçais, termo popular dado 

ao povo indigena Bororó que era encontrado no local. Posteriormente os poaieiros, 

extrativistas que retiravani das maths a ipeca ou poaia, planta medicinal corn nome 

pm 

	

	 cientifico de Psycho trialpecacuanha, marcaram aquele chAo corn suas passadas de 

alpercatas c botinas, retirando das matas as raizes cobiçadas pelos estrangeiros. 

pm 
pm 

pm 



15 
r-. 

Na dëcada de cinquenta, quando Mato Grosso deu curso a colonizaçäo corn a 

ocupacâo de terms devolutas, atraindo para o Estado brasileiro de todo pals, nasceu a 

Colônia Rio Branco. Hornens scm terras corriam para a nova região, sedentos e corn 

forne, quase scm nenhurna quantia nos bolsos, mas corn a vontade indôrnita de arregaçar 

as mangas, pegar nos apetrechos de agrieultura e veneer juntarnente corn opovoado que 

nascia. De todos os quadrantes ehegararn caminhoes apinhados de homens, muiheres e 

crianças, popularrnente chamados paus-de-arara. A viagem de Cáceres ate Rio Branco 

era comum demorar de trés a quatro dias de caminhão na Cpoca. Os desafios e as 

dificuldades cram enormes, pois não havia nenhurna estrutura ou apoio aos colonos que 

corn ousadia se aventuravarn na regiào. Através das trilhas, nas quais os colonos 

I seguiam a pé, carregando suas rnercadorias e pertenees nas cangaihas sobre burros, 

dernoravarn-se sete a oito dias. A travessia do Rio Cabaçal era feita em eanoas. 

Desafiando urn mundo desconheeido e abrindo clareiras, hornens de excepeional 

têrnpera, pouco a pouco foram construindo a aprazivel e beta cidade de Rio Branco. 

A denominaçâo do MunicIpio de Rio Branco é em hornenagern ao Rio Branco, 

curso d'água que banha a cidade e tambérn referência a Colônia Rio Branco, irnplantada 

pelo governo do Estado nurna area de 200 mil hectares, através do Decreto Lei n° i .598, 

de 22 de rnaio de 1953. A eotônia começou a partir de açOes desenvolvidas por Joäo 

Augusto Capile, da Comissao de Planejamento da ProducAo, que buscava assentar 

I colonos que tiverarn problernas em Dourados e .Jaciara 0 Rio Branco que deu nome 

cidade e ao projeto Colonia Rio Branco banha o território municipal e desenha a 

paisagem regional corn seus serpenteios e belas quedas d'águas. 0 Distrito de Paz de 

Rio Branco foi eriado ern 4 de abril de 1978, jurisdicionado ao municipio de Cáceres. A 

Lei Estadual n° 4.151, de 13 de dezembro de 1979, eriou o Munieipio de Rio 

Braneo.Gentilico: rio-branquense 

Formaçâo Adrninistrativa:Distrito criado corn a denorninaçào de Rio Branco, 

pela lei estadual n° 3975, de 04-04-1978, subordinado ao rnunieIpio de Cáceres. Em 

divisao territorial datada de 1-1-1979, o distrito de Rio Branco figura no municipio de 

Cáceres. Elevado a categoria de rnunicipio corn a denominaçâo de Rio Branco, pela lei 

estadual n° 4151, de 13-12-1979, desmernbrado do municipio Cáceres. ConstituIdo de 

03 distritos: Rio Branco, Panorama e Reserva do Cabaçat, todos desrnernbrados do 

rnunicipio de Cáceres. Instalado em 18-02-1981. Pela lei estadual n° 4379, de 06-11-

1931, é criado o distrito de Lambari (ex-povoado) e anexado ao rnuniclpio de Rio 

Branco. Em divisao territorial datada de 1-VII-1983, o rnunicipio 6 constituido de 3 
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7 	distritos: Rio Branco, Lambari e Reserva do Cabaçal. Pela lei estadual no 5011, de 13- 

05-1986, desmembra do municipio de Rio Branco o distrito de Reserva Cabaçal. 

Elevado a categoria de municIpio. Em divisào territorial datada de 1988, o niunicipio ë 

constituido de 02 distritos: Rio Branco, e Lambari. Pela tel estadual n° 5914, de 20-12-

1991, desmembra do municipio de Rio Branco o distrito Lambari. Elevado a categoria 

de municipio corn a denorninaçAo de Lambari d Oeste. Em divisao territorial datada de 

2001, o municipio é constituldo do distrito sede. Assim permanecendo em divisao 

A. 	territorial datada de 2009. 
"X1n 4 net olAnnn -inn nc hnn'nno on fn',atn n'oo no nolcnFrn nn 

reflexao". Paulo Freire. 

LEGENDA: A COR VERMELHA DESTACA NOSSO MUNICIPIO 

E no problema da educaçâo que assenta 

o grande segredo do aperfeiçoamento cia humanidade. 

Immanuel Kant 

pm 

pm 

pm 

pm 
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Ponto Turistico Rio Branco - MT- (Roncador) 



Rio Branco está situado na MesorregiAo Sudoeste de Mato Grosso. 

MESORRBGIOES DIE MATO GROSSO 

wwonrnapasp-aractaorfr. coon Jor 

cc, h&ccs c-scoor,ctccc ac 

N 
0 75 Iso 	300 Km 	A 

DIAGNOSTICO EDUCACIONAL- RIO BRANCO- MT 
TABELA 01 

ANO 
2012/2015 

POPULAcAO 
TOTAL 

PopuLAcAo DE RIO BRANCO- MT 

0 A 05 
ANOS 

06A14 
ANOS 

15A17 
ANOS  

I8EMAIS 

2012 5025 156 825 389 3675 

2015 5070 192 918 498 3462 

FONTE: TBGE/20 13/201 5-Estimativa Populacional 

TABELA 02 

IDH 
IINDICE DE 
DESENVOLVIMENTO 

ID! 
INDICE DE 
DESENVOLVIMENTO 

TAXA 
ANALFABETISMO 

Populaçao de - Populaçäo de 15 
HEJMANO INFANTIL 10 a 15 anos anos oumais 

0,95 0,85 1,52 
H 

3,6 

FONTE:IBGEI2013/2015- Indice de desenvolvimento Urbano-Unesco- 2010 
Indice de Desenvolvimento da Infáncia- Inicef-20 15 



pm 

cm 
	

19 
cm 

pm 

pm 

ESTABELECIMENTO DE ENSINO POR: Dependência Administrativa, segundo 
a etapalmodalidade niinistrada no ano de 2015. 

TABELA 03 

N(JMERO DE Escolas - Educação Básica Nimero do IES 

PRJVADAS FEDERAlS ESTADUAIS MtJNICIPAIS P11}BLICA PRIVADA TOTAL 

02 - 03 02 05 02 07 

I 

pm 

pm 

pm 

pm 

cm 

pm 

pm 

EDUCAçAO NO MUNICiPIO DE RIO BRANCO-MT 

As tabelas abaixo entre os nümeros quatro de dez relatam a quantidade de alunos 

que estào matriculados ou fora da sala de aula Elas vêm para somar soiuçOes que 

podem set incorporadas as metas e estratégias deste piano, visando uma meihoria na 

qualidade de ensino em nosso municipio. As barreiras que teremos que enfientar, ainda 

são muitas, mas na perspectivas de meihoria na quandade de ensino, suponha-se que 

este quadro vai ser aiterado e ao mesmo tempo, riao teremos mais crianças ou jovens 

fora da saia de aula. E necessário ainda lembrar que, mesmo diante de graves problemas 

sociais e politicos que nosso pals e principalmente os muthcipios pequenos passam, não 

deixaremos que estas barreiras nos permitam deixar de buscar meihores condiçOes para 

a Educaçao PUblica principaimente, valorizando e dando oportunidades aos nossos 
cm' 	 cidadâos. 

Salientamos ainda que a busca pela aprendizagem no Ensino Superior deve ser 

constante e persuasiva, por que soniente através do aumento gradativo do Ensino 

Superior é que teremos urn major nümero de profissionais qualificados para atender 

nossa sociedade. 

"Se a educaçao sozinha não transforma a sociedade, scm eta tampouco a sociedade 

mucla". Paulo Freire. 

I 



cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

ErnJcAçAo INFANTIL 

A EducaçAo Infantil (de 0 a 5 anos) é uma das fases mais importantes Para a 

C forrnaçAo fisica e memorial da criança. E nela que estAo as mais diferentes formas de 

entender o mundo e suas especificidades. Sabemos que ao longo da formaçao das 

sociedades, a criança ate na Made Media era vista como urn adulto em miniatura. Ao 

mesmo tempo em que era criança, participava e atuava na sociedade como urn adulto 

corn responsabilidades e nAo possulam uma educaçao voltada para sua idade 

cronológica de tempo e espaço. 

Somente no final da idade Media, a criança passou a ser algo de estudo e assim 

surgindo as primeiras experiências voltadas para o mundo da criança. Foi necessária 

uma gama de estudos para se entender que a criança precisa de seu tempo para assimilar 

conhecimentos, pois a idade da mesma acompanha seu raciocinio e, portanto näo 

podemos cobrar mais do que ela é capaz de oferecer. 

cm 

cm 

cm 

cm 
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cm 

I 

	
As brincadeiras fazem parte do mundo da criança, pois ela transforma o 

C 	irnaginário de seus pensamentos em realidade e é isto que as torna tAo importante no 

sentido de se educar e aprender. Nao podemos transformar nossas crianças em robôs 

mecanizados, mas sim levar a elas urna forma divertida, elaborada e bern diversificada 

no scu proeesso de ensino-aprendizagern. 

Nas tabelas abaixo, veremos urn quadro geral de nossas crianças, que 

infelizmente, muitas ainda nab tern o direito de estarem e permanecerem na escola. 

A. 	 Salientamos ainda, que as tabelas dernonstrarn o total de alunos: urbana, estadual, 

cm 	 privada, indIgena e quilombola. 

"As diferenças sociais devem ser tratadas pelas escolas, como uma simples diferença de 

culturas. Nada a mais". Autor Desconhecido. 

EnucAçAo INFAN'rIL 

CRECHE-PRE-ESCOLA- MATRICULADOS 

TABELA 04 

ANO! 
DEPENDENCTA 

FEDERAL ESTADUAL PRIVADA MUNICIPAL TOTAL 

2011 - - - 179 179 
2012 - - ____ 173 173 
2013 - - - 274 274 
2014 - - - 221 221 
2015 - - 184 184 

CRECHE -PRE-ESCOLA - NAO MATRICULADOS 

TABELA 05 

ANO! FEDERAL 
DEPENDENCIA  

ESTADUAL PRIVADA MUNICIPAL TOTAL 

2011 - - - 225 225 

2012 - - - 275 275 
2013 - - - 274 274 

2014 - - - 232 232 

2015 _____ - - - ____ 269 269 

cm 

cm 

I 

I 



22 

TOTAL DE LNsTITuIçOEs DE EDucAçAO INFAI4TIL 

TABELA 06 

NUMERO DE ESCOLAS DE EDucAçAo INFANTIL 
MO BRANCO- MT 

ESTAI)UAL - 

MUNICIPAL 01 

PRIVADA - 

TAXA DE NATALIDADE DO MUNICIPIO 

TABELA 07 

2010 2011 2012 2013 2014 

rAtALIDADEE 
102 94 96 86 - 75 

MATRICULALDASINAO MATRICULADAS 

TABELA 08 

WADE 2011 2012 2013 2014 

WADE MATRICUL. NAn 
MATRIC. 

MATRIC. NAO 
MATRIC. 

MATRIC. NAO 
MATRIC. 

MATRIC. NAn 
MATRIC. MATRIC. 

NAO 

MATRIC. 

0A1ANO 25 69 21 73 25 71 41 45 23 52 

02ANOS 31 44 14 88 24 70 21 75 13 73 

03ANOS 21 75 31 44 30 72 36 58 22 74 

04ANOS 53 28 45 51 61 14 53 49 72 22 

OSANOS 49 09 62 19 49 47 70 05 54 48 

TOTAL 179 225 173 275 189 274 221 232 184 269 
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-• 

i±c9ucar e creScer. 	CPeSCCr e 

3VCfl. TE5d1xca cáo 4 a&cün. viSa no 

cenLiSo maiS antintico Sa pa1avra" 

e4nIsio teixeira 

&cpaço 6- c9xcar 

TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS NA EDucAçAo 

INFANTIL 

(Zona Urbana, Campo, Indigena e Quilombola). 

TABELA 09 

Edueacao Infantil Educaçao lnthntil 
0a3anos 04e05anos 

Urbana caffipo lndigtpa Quilombola Urbana Campo Indigena Quilombola Total 

Mu., Eat. Pri, Mimic. Mimic. Manic, Munk Ealad, P1*. Mimic. Manic. Mimic. 

54 - - - - 
- -  - - - - 196 

77 - - - - - - - - - - 179 

]143 

66 - - - - - - - - 173 

N 
79 - - - - - - - - - - 189 

98 - - - - - 123 - - - - - 221 

76 - - - - - 127 - - - - 203 
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NUMERO BE MATRICULAS E PROFESSORES BA EDUCAçA0 

INFANTIL 

TABELA 10 

2011 2012 2013 2014 2015 

it itit 
c 

it 
9( 

itc it ito it it it ito 
1(E 

00 .9.0 
C I(O 

00 

10: 

it 

: 2 - 25 3 - 21 4 - 25 5 - 41 4 - 23 

- 
it 
0 
t -  - - - - - - - - 

0 0 
- - - 

:Totd 2 - 25 3 - 21 4 - 25 5 - 41 4 - 23 

it 

2 2 29 3 - 14 4 - 24 4 - 21 2 13 
B 

0 	. 
- 
it 
0 

- - - - - - - - - - - - - - - 

-it 

it 

Total 2 2 29 3 - 14 4 - 24 4 - 21 2 - 13 

it p. 
: - 21 3 - 31 4 - 30 5 - 36 2 - 22 
B 

to oz - 

0 

0 
- - - - - - - - - - - - - - - 

it 

Total 3 - 21 3 - 31 4 - 30 5 - 36 2 - 22 
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- 

: 3 4 49 3 5 40 3 9 52 3 6 47 3 11 61 

rn 

- - 

0-. 

Total 3 4 49 3 5 40 3 1 	9 52 3 6 47 3 11 61 

: 3 8 41 4 11 51 3 14 35 4 14 56 4 10 44 

o z - 

- I - - - - - 

I 

Total 3 8 41 4 11 51 3 14 35 4 14 56 4 10 _44 

INsmuIçOEs QUE OFERECEM ATENDIMENTO EM 

EDUCAçAO INTEGRAL DE 0 A 05 ANOS 

TABELA ii 

TOTAL BE ALUNOS ATENDIDOSBE 0 A 5 ANOS 
REDE TOTAL 

BE 
INSTITU- u' 

IcOES '4 0 N 

F-- 

0a3 4e5 0a3 4c5 00 4e5 0a3 4e5 On3 45 
21105 21105 21105 11005 21105 

21105 
21105 21105 anos a1105 

1 77 36 113 66 29 95 79 120 98 35 133 76 

41 35 11 

(ID 
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1 77 36 113 66 29 95 79 41 120 98 35 133 76 111 
35 

sITuAçAo DE PREVISIBILIDADE DOS ESPAOS FISICOS 

PARA A EDUCAçAO INFANTIL 

TABELAl2 

II4STITUIcAO DE ENSINO sDucAcAo INFANTIL EDuCAcA0 INFANTIL  
0A3ANOS 4E5ANOS 

URBANA RURAL URBANA RURAL 

Em flincionamento I - 

Corn espaço adequado 0 0 - 

Necessidade de construçäo I - 1 - 

0 
Em fase Recurso próprio 0 - - 

De  
construço 

Recurso do PAR 0 - 0 - 

Corn necessidade de reformat I - I - 

ampliaçao  

Sam autosizaçaol 0 0 - 

credenc lam ante 

Regularizada t - I 
Situaçäo 
fundiária - 

Nao regularizada  

A Educação Infantil, no Brash, foi reconhecida corno primeiro nIvel da 

Educação Básica pela Lei de Diretrizes e Bases da Educaçào Nacional, de 1996 

(LDBEN 9394/96), a qual reafirma o disposto na Constituiçào Federal de 1988 e no 

Estatuto da Criança e do Ado!escente (ECA-Lei n°8. 069/1990), o que reve!a uma 

conquista sodal. 

Nessa perspectiva, a Educaçào Infantil tern como funçao a educaçAo da criança e 

o cuidado corn e!a de forma indissociáve!, reconhecendo-a corno sujeito social de 



at 
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direitos e consolidando a infância enquanto uma categoria social e historica. Aliado a 

esse reconhecimento, o trabaiho em creches e pré-escolas passa a ter uma funçäo de 

complementaridade a açào da famIlia 

Os principais documentos que subsidiaram a elaboraçAo das Diretrizes e Metas 

deste Bixo do Piano Municipal de EducaçAo foram: Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a EducaçAo Infantil (1999), Polltica Nacional de EducaçAo Infantil (2006) e Piano 

Nacionai de EducaçAo (2001). 

] 

ENSINO FUNDAMENTAL 

pm 

0 Ensino fundamental do municiplo estâ dividido em cicios: anos iniciais 

- 	 (alfabetizacAo) e anos finals do 4° ao 90  ano. A escoia tern por objetivos levar o aluno a 

ser cidadAo do mundo; transfonTlar o meio em que vive e buscar conhecimento em 

A. 	
diferentes areas, para que escola e alunos possam triihar caminhos de construçAo e 

A. 	valorizaçAo da cuitura vivenciada pot todos. P parte fundamental do processo educativo 

A. 	ievar os educandos a pensar por si prôprio, adquirindo novos saberes a partir de uma 

ideoiogia construtivista e renovadora. 

C 	 As tabelas a seguir demonstram o quadro de alunos nas redes de ensino 

(municipal e estadual) bern como o quadro de funcionários que se dedicam no processo 

de ensinar e aprender. 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 



TOTAL DE INsTITuIçOEs 

TABELA 13 

Ensino Fundamental 
EnsinoFundamental Regular  Ens. Fund. EJA 

Urbana Campo_ Indigena I Quilombola 1° Seg. 2° Seg. - 

Mun I 	Est. I 	Priv, Mun. I 	Est. Mutt Est. Mutt Est. Urbano Campo Urbano Campo - 

2010 Ui 01 - - - - - - - - - - - - 

2011 Ui 01 - - - - - - - - - - - 

2012 01 Ui - - - - - - - - - - - 

2013  
2014 01 01 - - - - - - - - - - - 

2015 Ui 01 - - - - - - - - - - - 

NUMERO DE MATRICULAS E PROFESSORES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

TABELA 14 

2011 2012 2013 2014 2015 
it itit ct ido it (tO it ito it ito 

oco 
cSg 

lJoro_ o uCu 
" to -ito 

)OiOf 
f 00 0.' 

-to 

Nivel Rede j 
C iC( 

it 

1 1± 111111111111 
1 01 - 24 - - -01 - 13 - - - 01 - 17 

it 

ct 

Total 05 - 97 04 - 67 04 - 55 - - 52 04 - 77 

0- 

03 - 54 03 - 71 04 - 71 03 - 56 03 - 42 

01 - 14 01 - 23 01 - 09 01 - 15 01 - 14 

I 

it 
-g 

__ Total 04 6804-9405-8004-7104-56 
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a 
04 - 77 02 - 51 03 - 703 - 58 03 - 59 

8 

02 - 23 01 - 15 01 - 21 01 - 15 01 - 20 

a 
I 
I- 

Total 06 - 100 03 - 66 04 - 79 04 - 73 04 - 79 

03 - 65 04 - 69 02 - 44 02 - 59 02 - 50 

8 

01 - 22 01 - 13 01 - 21 01 - 23 01 - 13 

a 
I 
P. 

Total 04 - 87 05 - 82 03 - 65 03 - 82 03 - 63 

a 
: 03 - 59 03 - 58 03 62 - 03 - 52 03 - 61 

a 
.< -a 

1 01 - 21 01 - 22 01 11 - 01 - 20 02 - 26 

a 
I 

Total 04 - 80 04 - 80 04 73 - 04 - 72 05 - 87 

-a 
08 - 70 08 - 60 08 - 58 08 - 69 08 - 64 

8 

1 08 - 13 08 - 17 08 - 16 08 - 09 08 - 17 

a 
I 

____ Total 1 	16 - 83 16 - 77 16 74 - 08 -178 16 - 81 

'Th 



08 - 66 08 - 55 08 - U69O8 - 49 08 - 67 

I 
08 - 23 08 - 19 08 - 15 08 - 18 08 - 16 

1-, 

Total 16 - 89 16 - 74 16 - 84 16 - 67 16 - 83 

d 

:Q 08 - 48 08 - 63 08 - 45 08 - 52 08 - 47 

0 
0 

<1 go 08 - 22 08 - 17 08 - 15 08 - 18 08 - 19 

I 
I- 

Total 16 - 70 16 - 80 16 - 60 16 - 70 16 - 66 

: os - 48 08 - 37 08 - 46 08 - 36 08 - 43 

8 
<I 

1 08 - 31 08 - 23 08 - 16 08 - 19 08 - 26 

16-79 1 	16 -  60 1 	16 -6216-5516- 

APROVAçAOJREP1tOvAcAO 001 0  AO 30  ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

TABELA 15 

ANO ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 
Aprov. _ppy. Aprov ppy. Aprov. Reprov. Aprov Reprov. 

2010 53 - 166 17 - - 219 17 
2011 61 - 166 18 - - 227 18 
2012 38 - 148 22 - - 186 22 
2013 43 - 162 21 - - 205 21 
2014 26 - 156 05 - - 182 05 

I 

cm 

cm 

cm 
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cm 

C 	APROVAçAOIREPROVAcAO DO 40 AO 60  ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

TABELA 16 

ANO ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 
Aprov. Reprov. Aprov. Reprov. Aprov.  Reprov. Aprov. Reprov. 

2010 50 - 182 23 - - 232 23 
2011 43 - 214 27 - - 257 27 
2012 52 - 159 18 - - 211 18 
2013 48 - 134 29 - - 182 29 
2014 52 - 159 08 - - 211 08 

APROVAçAO/REPROVAçAO P07° AO 9 0  ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

TABELA 17 

ANO ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 
ppy Reprov. Aprov. I Reprov. Aprov. Reprov. Aprov. Reprov. 

2010 77 - 116 15 - - 193 15 
2011 76 - 138 13  - 214 13 
2012 59 - 125 04 - - 184 04 
2013 46 - 121 23 - - 167 23 
2014 55 - 105 17 - - 160 17 

DISTORçAO IDADE/ANO ENSINO FUNDAMENTAL 

TABELA 18 

1 0 ANO 2°ANO 3 0 ANO 4°ANO___ 
— 

4 . 

 cd 

.9 t ct .9 Ct .9 
a 

Ct .9 
a 

Ct 

CO zs I-, CO 
. 

CO 
. 

2012 - - - - - - - - - - - - 

2013- - - - - - - - - - - - 

2014- - - - - - - - - - - - 

5 -  AND 60 ANO 7°ANO 8°ANO 9°ANO 

, 

- .9' - .9' - 

Ct .9 'd ct .9 -d ca  

CO CO CO CO CO w 

2012 0,8 0,9 - 0,6 0,7 - 0,9 1,3 - 0,8 1,1 - 0,9 0,8 - 

2013 0,9 0,9 - 0,4 0,9 - 1,0 1,2 - 0,7 1,4 - 0,6 1,1 - 

2014 0,6 1,2 - 0,7 1,4 - 1,4 1,5 - 0,9 0,9 - 0,7 0,5 - 

cm 

cm 

cm 

cm 
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C 	 PERCENTUAL BA TAXA BE ABANDONO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

TABELA 19 

1 0 ANO 20 ANO  3°ANO 40 ANO 
— 

• — 

— 

-a . — 

— 

- 

Cd 

- - 

— 

. — 

Cd 
- 

• -a a ct 
• 

.9 a ct 
• 

.9 a c .9 t a as 
. 

. 

LU 

2012 -  - - - - - - - - - - - 

2013- - - - - - - - - - - - 

2014 -- - - - - - - - - - - - 

5 0 ANO 6°ANO 7ANO 80 ANO 9°ANO 

.9 c a cd 

. 

.9 t a Cd a .9  

Ct) 

LU Z 
Ct) 

LU 
. 

Z 
()) 

LU 
Ct) 

LU LU 

2012- - - 0,20,1- 0,10,1- 0,10,5- - - - 

2013- - - 0,10,1- 0,20,3- 0,10,4- - - - 

2014- - - 0,20,1- - 0,2- - 0,6- - - - 

INsTITuIçOEs QUE OFERECEM ATENDIMENTO EM 

EDUCAçAO BE TEMPO INTEGRAL NO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

TABELA 20 

- TOTAL DE ALUNOS MATRICULADOS X TOTAL DE ALUNOS 
 ATENDIDOS ________  

2012 201 2015 

1  

2013 	

J 
Municipal - - - - - - - - - - - 

"A cultura forma sãbios; a educaçao, homens." Louis Bonald. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 10  AO 90  ANO-MATRICULADOS 

TABELA 21 

ANO! 

DEPENDENCIA FEDERAL ESTADUAL PRIVADA MUNICIPAL TOTAL 

2011 	- - 193 - 575 768 

2012 149 - 537 686 

2013 - 126 - 560 686 

2014 - 137 - 483 620 

2015 - 168 - 453 621 

WEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDucAçA0 

BASICA 

TABELA 22 

2009 2011 1 2013 

V ••  
t ct 

O 
t 

C) 
C 

O V 

ii) Vu, C? 
iz 

Vu Vu, 
 

V 

Ensino Fundamental 4.8 - 4.6 4.6 - 5.0 5.6 - 51 
(anos iniciais)  
Ensino Fundamental 4.6 4.8 4.0 4.3 4.4 4.1 4.0 - 4.2 
(anos finals) 

METAS PROJETADAS DO IDEB 

TABELA 23 

flE.F. 

2015 2017 2019 2021 2023 2025 
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(anos 5,7 5,8 6,0 6,0 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

iniclais)  
E. 

F,(anos 5,2 5,0 6,0 5,4 5,4 6,0 5,7 5,9 6,0 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

finals)  

PROFICIENCIA 

Profieiência é a demonstraçào de urn conhecirnento, competência e capacidade. 

E urn adjetivo para qualificar a pessoa que tern urn total conhecimento sobre 

determinado assunto, que executa tudo corn muita proficuidade, habilidade e 

competência. 

Urn individuo proficiente é alguëm habil e capaz, e demonstra conhecimento em 

urn determinado assunto. Para essa demonstração, exIstem os exarnes e teste de 

proficiência. 

As tabelas abaixo demonstrarn os dados coihidos em nivel de Brasil, escolas 

estaduais e municipais deste municIpio. 

TABELA 24 

2007 2007 2009 2009 
L. poruuesaJ Matemática L. Por -Lu Mate rnática 

Mun. Est. Brasil Mun. Est. Brasil Mun. Est. Brasil Mun. Est. Brasil 
E.F. 
(anos - - - - - - 28% 25% 32% 28% 23% 30% 
iniclais)  
RE. 
(anos - - - - - - 29% 23% 23% 29% 28% 10% 
finals)  

TABELA 25 

2011  2011 2013 2013  
L. Portuguesa Matemática L. Portuguesa Matemática 

Mun. Est Brasil Mun. Est. I 	Brasil Mutt Est. I 	Brasil Mm.T Est. Brash! 
E.F. 
(anUs 28% 27% 37% 22% 14% 33% 64% 31% 40% 58% 54% 35% 
iniciais  
E.F. 
(anos 27% 23% 22% 24% 18% 12% 55% 16% 23% 57% 53% 11% 
finals) ______ ______ 
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EDUCAçAO ESPECIAL- TOTAL 

TABELA 26 

ANO/ FEDERAL 
DEPENDENCIA  

ESTADUAL PRIVADA MUNICIPAL TOTAL 

2011 - - - - - 

2012 - - - - - 

2013 - - - - - 

2014 - - - - - 

2015 - - - - - 

aw nada 

:educacaofflde e. 
Paulo Freire 
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C 	 ENSINO MEIMO REGULAR E EJA 

c-fl'  

Quando se fala em Ensino Médio Regular e o Ensino da EJA (EducacAo de 

Jovens e Adultos) verifica-se o alto indice de evasão escolar e a falta de interesse por 

parte dos alunos. Sabe-se que é uma tarefa difleil educar e ao mesmo tempo escolarizar. 

Mediante as nossas perspectivas futuras em relaçao a educacao, nan podemos esquecer 

que se urn rnunicipio deseja tomar seus estudantes conhecedores do mundo e 

formadores de opiniOes, é necessário o mais urgente possivel fazer urna grande 

mudança nas politicas páblicas de nosso pals, para que a partir deste momento 

C possarnos estar apoiados por urn conjunto de leis que favoreçarn a educaçao. As leis que 

regern a educaçao são de urn graü de estabilidade grand; rnas ao mesrno tempo ficarnos 

indignados, pois estas leis nan são cumpridas, deixando nossas escolas, nossos alunos e 

nossos educadores a espera de urn milagre. 

Foi pot causa destas angUstias, que juntamente corn todos da cornunidade, 

elencamos rnetas e estratégias, airnejando uma educação de qualidade. Os nossos 

anseios são grandes, mediante as futuras geraçôes, das quais necessitarAo de uma boa 

forrnação educacional para enfrentar o mercado de trabaiho. E al, que percebemos que 

deve haver uma educacao a nIvelrnédio voltado nan somente para o ingresso no ensino 

superior, mas oferecer cursos técnicos que deem condiçOes aos alunos, a ingressar no 

rnercado de trabaiho. 

0 Ensino Mëdio, etapa final da Educaçao Básica, tern por objetivo oferecer uma 

educaçao de qualidade aos alunos, possibilitando a apropriação de corthecimentos 

cientificos, para que, ao finalizá-lo, o aluno se reconheça como integrante da sociedade. 

C Jã na EducaçAo de Jovens, Adultos e Idosos no Brasil esté em consonância corn 

as discussoes do movirnento nacional e internacional de luta ern defesa do direito a 
educação para todos, assurnindo o desaflo de se organizar como politica pUblica. 

em  A Declaraçao de Hamburgo, de 1997, documento produzido na V Conferência 

Internacional de EducaçAo de Adultos, realizada na Alernanha, assinala em seu item 

nove que Educaçao Bâsica pan todos significa dat as pessoas, independentemente da 

idade, a oportunidade de desenvolver seu potencial, coletiva ou individualrnente, o que 

nan e apenas urn direito, rnas também urn dever e urna responsabilidade para corn os 

outros e a sociedade. 

Alérn disso, em uma época marcada por aceleradas transformaçOes nos 

A: 	 processos econômicos, culturais e politicos; novas exigências se interpoem para que Os 
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individuos possam a partilhai das riquezas e dos conhecirnentos socialmente 

produzidos. Em decorréncia disso, o sentido da Educaçâo de Jovens, Adultos e Idosos 

alargou-se, a partir do parecer do Conselbo Nacional de Educação 11/2000, para 

absorver a ideia do aprender por toda a vida, como condiçao indispensável a ela. 

Afinal os sujeitos se formam em processos continuos de aprendizado, näo representados 

necessariamente pela escola, mas pelos mültiplos espaços sociais nos quais interagem, 

nas relaçOes cotidianas da vida, como as do trabalbo, da familia, das associaçOes, das 

igrejas, etc. EntAo podemos concluir que a educaçao de Jovens, adultos e idosos é de 

suma importância para a valorizaçao social e cultural e que essa modalidade de ensino 

fortalece os laços entre escola, familia e sociedade. 

TOTAL DE INsTlTuIçOEs 

TABELA 27 

Ensino Médlo Regular e EJA 
EnsinoFundamental Regular   Ensino da EJA 

Urbana CamppIndigena I Quilombola 1° Seg. 21 Seg. - 
Man Est Priv. Mon. Est. Mun. Est. Urbana _çgp Urbana _cP2._ - 

2010 - 01 - - -( - - - - 01 - 01 - 

- 01 - - -] - - - - 01  01 - - 

2012 - 01 - 
- - - 

- 01 - 01 - - 
2013 - 01 - 

- - 1 -  - 
- -01 - 01 - 

2014 - 01 - - - - - - 01 - 01 - 

2015 - 01 - - - - - - - 01 - 01 - - 

NUMERO DE MATRICULAS E PROFESSORES DO ENSINO 

MEDIO E EJA 

TABELA 28 

2011 ----  2012 2013 ii _- _ 

I l c ( q l I C C C 

uo 
UI 

tc 
9 ! 

C 
UI 

C 
91 U 9! Q 

Nivel Rede H 
I 

Ic; 
l 

- 
• 

- - - - - - - - - - - - - - 
° 

pm 

cm 



KF 

I 
' 18 - 91 17 137 16 9 114 12 - 188 12 - 174 F4 

Total 18 - 91 17 - 137 16 9 114 12 - 188 12 - 174 

o -  - - - - - - - - - - - - - - 

a 

5 76 15 13 79 15 11 120 10 18 194 11 15 137 i 16 

Total 16 5 76 15 13 79 15 11 120 10 18 194 11 15 137 

g 

0 

I 
9 - 62 7 - 44 8 - 38 9 - 61 8 - 42 

! 1- --- --- --- --- -:- 

Total 9 - 62 T7 - 44 8 - 38 9 - 61 8 - ___ 

APROVAçAOIREPROVAcAO DO 1 0  AO 30  ANO DO ENSINO 
MEDIO REGULAR E EJA 

TABELA 29 

ANO ESTADUAL MUNICIPAL PRIVADA TOTAL 
Aprov. -Reprov. ppy Aprov. Reprov. Aprov Reprov. 

2010 148 12 - - - - 148 12 
2011 152 08 - - 

- 152 08 
2012 143 13 - - 

- 143 13 
2013 130 18 - - - 130 18 
2014 145 19 - - 

•- 145 19 

ENSINO MEDIO E EJA-NAOMATRICULADOS 

TABELA 30 
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AM)! 
DEPENDENCIA 

FEDERAL ESTADUAL PRIVADA MUNICIPAL TOTAL 

2011 - 82 - - 82 

2012 - 94 - 94 

2013 - 79 - 

- 

2014 - 72  

2015 - 69 - 
- 

EDUCAçAO PROFISSIONAL E TECNOLOGICA 

TABELA 31 

TA 

 

ESTADUAL PRIVADA MUNICIPAL TOTAL 

i
FEDERAL 

- 

 

 - - - - 

2014 - - - - - 

2015 - 
[-iS-:----  - 

TAXA BE ABANDONO ENSINO MEDIO REGULAR E EJA 

TABELA 32 

1 0  AND  20 ANO 30  AND 

LI P. 

2012 - 41,43% - - 50% - - 

Y0-13  - 65,7%- - 42,5%- - 

21,3t
- 

- 337% 
 -  

19,7
2014 22,8% - - 14,4 
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C 	 wsTITuIçOEs QUE OFERECEM ATENDIMENTO EM 
C 

	

	 EDUCAçAO DE TEMPO INTEGRAL PARA 0 ENSINO MEnlO 
REGULAR E ENSINO MEnlO EJA 

TABELA 33 

TOTAL BE ALUNOS MATRICULADOS X TOTAL BE ALUNOS 
ATENDIDOS  

Ott 

2011 2012 2013 2014 2015 

o 
'C 

0 

o 

0 

o 

C,, 

a o 
'C  

V 

LPvada  - - - - - - - - - 

A 	 IDEB- INDICE BE DESENVOLVIMENTO BA EDucAcAo BASICA 

Indice de Desenvolvimento da Educaçäo Básica (IDEB) combina dois 

indicadores usualmente utilizados pan monitorar nosso sistema de ensino: 

Indicadores de fluxo (promocào, repeténcia e evasao) e pontuaçOes, em exames 

A 

	

	 padronizados, obtidas por estudantes ao final de determinada etapa do sistema de ensino 

(4°ao 90  ano do ensino fundamental e 3° ano do ensino mëdio). 

...' 0 Indice de Desenvolvimento da Edueaçâo Basica (Ideb) de 2013 mostra que opals 

ultrapassou as metas previstas pam os arios iniciais (1° ao 50  ano) do ensino fundamental 

em 0,3 pontos. 0 Ideb nacional nessa etapa ficou em 5,2, enquanto em 2011 havia sido 

de 5,0- 

Os anos iniciais do ensino fundamental sào oferecidos prioritariamente pelas 

redes municipais, que respondem por 81,6% das matriculas da rede publica nessa etapa. 

0 total de estudantes nos primeiros anos do fundamental é de 15.764.926, sendo 84% 

deles (13.188.037) de escolas püblicas. As metas da rede municipal de ensino foram 

alcançadas per 69,7% dos municipios brasileiros. 

A rede estadual, que atende apenas 18% das matriculas pOblicas nessa fàse, 

C 	 tambem superou suas metas. Em 75,7% dos municipios, as escolas estaduais superaram 

Ct 

Ct 

Ct 

Ct 
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a nota 5,0 prevista para 2013. Ao todo, nessa etapa, 5 , 293 municipios tiverarn Ideb 

calculado para a rede páblica. 

Na rede federal, o Ideb aurnentou de 6,8 em 2011 para 7,0 cm 2013 nos anos 

inieiais, 

0 Ideb ë obtido pelas notas do Sisteina Nacional de Avaliaçâo da EducaçAo 

Básica (Saeb) e pela taxa media de aprovaçäo percentS..." (INEP, 2015, pagina 

oficial.) 

Quanta ao IDEB de nosso rnunicipio, esperarnos que corn a aprovaçào do PME, 

as escolas, a familia e a poder publico possam juntos, trabaihar para que o 

T  desenvolvirnento dos nossos alunos melhore e que sejam realmente aplicadas as metas e 

estratégias contidas no mesmo. 

Sendo assim, urn povo que caminha junta, torna-se urn povo culturalmente 

informado e certamente nossos alunos terfto urna meihor qualidade de ensino e 

aprendizagem. 



7 

OBJETIVO: 

42 

Mostrar as condicOes do ensino no Brasil, nurna eseala de 0 (zero) a 10 (dez), 

determinando o prazo e a forma de como chegar. 

- Detectar escolas elou redes de ensino cujos alunos apresentem baixa performance em 

A 	termos de rendimento e proficiência; 

- Monitorar a evoluçAo temporal do desempenho dos alunos dessas escolas e/ou redes 

do ensino; 

- Foi fixada a media 6,0 para ser atingida ate 2022, utilizando a metodologia do IDEB 

como base, observando quo esta media foi atingida pelos 20 paises meihores colocados 

no ranking mundial. 

CALCULO DO IDEB: 

Utiliza o ano do exame (Saeb ou Prova Brasil) e Censo Escolar; Media da 

A 	 proficiencia em Lingua Portuguesa e Matemética, padronizada para urn indicador entre 

A 	0 (zero) e 10 (dez), dos alunos da Unidade Educativa, obtida em determinada ediçao do 

exame real izado ao final da etapa de ensino; 

Indicador de rendimento, baseado na taxa de aprovacào da etapa de ensino dos 

A 	alunos da Unidade Educativa (Ensino Fundamental e Medio). 

"A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz 

parte do processo da busca. E ensinar e aprender não pode dar-

A 	 so fora da procurar, fora da boniteza e da alegria." 

Paulo Freire. 

iNDICE BE BESENVOLVIMENTO BA EDUCAçAO BASICA 

TABELA 34 

Ensino Ensino Ensino 
Fundamental Fundamental Médio 
Anos Iniciais Anos Finais  

Brasil 4,6 5,3 5,2 

Redo PUblica 3,8 5,6 5,1 
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Rede Federal 5,2 5,4 5,4 

Rede Estadual 4,0 5,0 5,3 

Rede Municipal 4,6 5,2 - 

Rede Privada 5,9 5,6 - 

Rede Estadual 5,0 
Rio Branco-MT  

5,0 5,2 

Rede Municipal 4,8 
Rio Branco-MT  

5,2 - 

G1IAFICOS WEB-2011 E 2013 

WEB- RIO BRANCO - MT 

TABELA 35 

ANOS 2011 2013 

CATECORIA IEF.SERIES FINAlS 4,1 4,6 

CATECORIA2E.F.SERIEHNMS 
4,8 4,7 

CATECORIA 3E.M.SERIES FINAlS 
4,4 4,1 

S 

4,8 

4,6 

4,4 

4,2 

4 

3,8 

3,6 

• Série1 

• Série 2 

• Série3 

• serie 4 

Categoria 1 	Categorla 2 	Categoria 3 	Categoria 4 

 



WEB - INDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçAO BASICA 

TABELA 36 

2009  2011 2013 

O Oct 4) Oct I- 

M 
0 
r4 

Oct a-, 

Ensino Fundamental 4.8 - 4.6 4.6 - 5.0 5.6 - 5.2 
(anos iniciais)  
Ensino Fundamental 4.6 4.8 4.0 4.3 4.4 4.1 4.0 - 4.2 

METAS P14OJETADAS DO IDEB 

TABELA 37 

2015 2017 2019 2021 2023 2025 

o 
- 

o 
- 

0 -c 0 
t c 

0 0 
'!j  

4) 0 4) 0 
ct 

0 0 
Ct 

E. F. 
(anos 5,7 5,8 6,0 6,0 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

inicials) 
E. 

F.(anos 5,2 5,0 6,0 5,4 5,4 6,0 5,7 5,9 6,0 5,9 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 6,0 

finais) 

PROF1CIENCJA 

Proficléncia é a dcrnonstraçao de urn conhecimento, competéncia e capacidade. 

Proficiência é urn adjetivo para qualificar a pessoa que tern urn total conhecimento 

sobre determinado assunto, que executa tudo corn muita proficuidade, habilidade e 

competência. Urn individuo proficiente é alguém hábil e capaz, e dernonstra 

conhecimento em urn determinado assunto. Para essa demonstraçAo, existem os exarnes 

e teste de proficiência. As tabelas abaixo dernonstrarn os dados coihidos em nIvel de 

Brasil, escolas estaduais e municipals de nOSSO rnunicipio. 

TABELA 38 

2007 1 	2007 1 	2009 1 	2009 
L. Portuguesa I 	Matemática I 	L. Portuguesa I 	Matemãtica 

Muit 	Est. LPrs 1 I I Mun. J Est.  j Brasil I Mun. I Est. I Brasil I Mum J Est.  J Brasil 
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- - - - 
- 28% 25% 32% 28% 23% 30% 

) E
-  
- 

29% 23% 23% 29% 28% 10% 

TABELA 39 

2011 2011 2013 	I 2013 

L. Portuguesa Matemática L. Portuguesa Matemtica 

Mun. at. Brasil Mm. Est. Brash Mm. at. Brash! Mun, Est. 

27% 37% 22% 14% 

Brash

28% 33% 64% 31% 40% 58% 54% 35% 

FF 27% 3
__% _ _______ 

22% 24 8% 12% 55% 16% 23% 57% 53% 11% 

 

cm 

ENSINO SUPERIOR 
cm 

0 ensino superior engloba faculdades, universidades, escolas técnicas e 

comerciais, hem como centros de desenvolvimento. A educação superior é importante 

para o desenvolvimento das pessoas, não 56 porque as prepara para uma carreira, mas 

também porque Ihes proporciona uma ampla experiência de vida. Uma das funçOes mais 

importantes do ensino superior é ajudar o individuo a desenvolver o conhecimento 

acadêmico necessãrio pam ter sucesso em uma determinada carreira. Todas as carreiras 

cm 
exigem uma especializacão em uma determinada &ea, e instituiçOes de ensino como 

faculdades e universidades ajudam a transmitir conhecimento. Isto e importante para o 

desenvolvimento do individuo, pois faz com que ele se sinta confiante em sua area de 

A. 	
atuaçAo, o que é essencial para alcançar o sucesso. 

Nem todo ensino superior, no entanto, é académico. Algumas instituiçOes de 

ensino superior, tais como escolas profissionalizantes e centros de desenvolvimento 

empresarial ou tecnológico, por exemplo, permitem que uma pessoa aprenda 

habilidades prãticas necessárias para ter sucesso em uma carreira. Estas habilidades são 

importantes para o desenvolvimento individual, pois ajudam a pessoa desenvolver a 

habilidade necessária para ter sucesso em carreiras técnicas, como mecAnica ou 

cosmetologia. Tais habilidades podem trazer realização pessoal e satisfação, bem como 

uma carreira de sucesso. 0 ensino superior também oferece muitos beneficios sociais. 

A maioria das faculdades, universidades e outras instituiçOes de ensino superior 

oferecem uma variedade de atividades extracurriculares e clubes para os estudantes. 

I 

cm 

r 

,Th 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
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Em 

Estes grupos ajudarn a prornover interaçOes sociais cite pessoas de diversas origens e 

corn histOrias de vida muito diferentes. Alérn disso, o ensino superior estimula os 

individuos a serem participantes ativos em suas comunidacles e economias, e e provável 

que isto os aeompanhe pelo resto da vida. 0 ensino superior também traz beneficios 

pessoais. Por exemplo, aqueles que tern diplomas de ensino superior ou certificados 

tendem a ter tuna renda mais alta, o que permite que uma pessoa tenha mais opçOes no 

Em 
 futuro, tais como poder escoiher o trabaiho que se adapta rnelhor ao scu estilo de vida, e 

o bairro em que gostaria de morar Além disso, muitas pessoas encontram os seus 

cônjugcs ou parceiros em instituiçOes de ensino superior, provando que o ensino 

T  superior também proporciona o desenvolvimento das relaçOes pessoais As tabelas 

abaixo relatam os indivIduos que atuarn ou nâo na Educaçao corn nivel superior de 

ens mo. 
Em 

Na ültima decada, verificou-se, no Brasil, um aumento significativo na oferta de 

cursos de Educaçao Superior. Muitos Centros Universitários e Faculdades foram criados 

e passaram a oferecer urn nümero consideravel de POVOS cursos. Ate mesmo 

Em 
 organizacOes empresariais fizeram investimentos em EducaçAo Superior. Esse fato 

relaciona-se, nao somente as alteraçOes da legislaçäo educacional, mas, também, aos 

novos contornos sociais e econômicos do pals. A mariutençáo das atividades tipicas das 

9 	Universidades - ensino, pesquisa e extensão - e das InstituiçOes de Ensino Superior - 

9 	JES, que constituern o suporte necessario pam o desenvolvimento cientifico, 

tecnológico e cultural do pals nAo será possivel sem o fortalecimento do setor pUblico. 

Em 

"Ninguém caminha scm aprender a caminhar, 
sern aprender a fazer o earninho caminhando, 

refazendo e retocando o sonho pelo qual se pôs a caminhar." 
Paulo Freire 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 

Em 
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ALUNOS MATRICULADOS 

TABELA 40 

ANO/ 
DEPENDENCIA FEDERAL ESTADUAL PRIVADA MUNICIPAL TOTAL 

2011  

2012  
- 87 25 - 112 

2013  
- 100 50 - 150 

2014  
- 94 47  

2015  

ALUNOS E CURSOS PRESENTES IMATRICULADOS NO MTJNICIPIO 

TABELA 41 

PUBLICA PRIVADA CURSOS 
OFERECIDOS 

TOTAL 
Alunos cursanclo 

01 - - Pedagogia 49 

Matemática 45 

- 01 Pedagogia 36 

AdministraçAo 40 

PROFISSIONAIS BA EDucAçAo COM NIVEL SUPERIORJPOS 

GRABUAAO/FASE BE TERMINO BE CURSO. 

TABELA 42 

ENSINO ENSINO LICENCIATURA BACHARELADO 
SUPERIOR SUPERIOR 
INCOMPLETO COMPLETO  

18 50 68 2 



EM 

Nesta tabela, encontrarernos o nümero de pessoas que estào ainda cursando nIvel 

superior, os que possuern nivel superior e ainda áqueles que possuem pOs-graduaçao e 

bacharelado. 
7Th 
	

TABELA 43 

ENSINO ENSINO 
SUPERIOR SUPERIOR 
INCOMPLETO COMPLETO LICENCIATURA BACHARELADO 

236 147 138 32 

FINANCIAMENTO DA EDuCAçA0 
7-' 

Compreender os problernas e potencialidades do ensino püblico no Brasil neste 

fl inIcio de seculo envolve tambérn compreender corno se dá o processo definanciarnento 

deste, pois, o financeiro interage corn o pedagOgico, contribuindopara tornar 

executãveis seus projetos e propostas que buscam a meihoria daqualidade do ensino. No 

entanto, estudos relacionados ao financiamento daeducação ainda são muito reduzidos 

no Brash, sendo as abordagensespecificamente pedagógicas e administrativas aivos de 

T maiores estudos (Santos, 1997), muitas vezes esquecendo-se que aproftindar as 

pesquisassobre fmanciamento poderá subsidiar os educadores e a sociedade civil, assim 

como os poderes executivo, legislativo e judiciário no cumprimento dosparâmetros 

legais sobre a educaçao no Brasil. 

0 financiamento da educaçâo é definido pot parâmetros legais, 

conformeestabelecido na Constituiçâo Federal e legislacào correlata, o que garante 

aalocação dos recursos para a educaçao pübIica. 0 desconhecimento dosmecanismos de 

financiamento, muitas vezes proporciona aos governantes aoportunidade de alocar 

recursos em projetos ou atividades, que não secaracterizam como ManutençAo e 

Desenvolvimento do Ensino (MME), conceitopor si so amplo e ambiguo, que não 

dispunha, ate 1996, de definiçao legalapropriada e detaihada que coibisse abuso& 

Historicamente, o financiamento da educaçao no Brasil sempre esteverenegado a 

urn segundo piano das prioridades govemamentais. Para isto, bastalernbrarmos que 

rTh 



49 

muitas vezes as redes de ensino pUblicas nAocresceram em razAo dos direitos ou 

demandas das populaçOes, e sim emproporçâo a disponibilidade de verbas, disputadas 

- tambérn por outras polIticaspüblicas, (CNTE, 2001), recursos estes, muitas vezes 

vinculados a outras areas sociais por serem repassados para a populaçAo de baixa renda, 

servindoassim como grarides arrecadadores de votos (Santos, 1997).De forma limitada, 

podemos dizer que a partir da ConstituiçAo Federal de1988, passamos a vivenciar urn 

perIodo de democratizaçâo do ensino fundamental (Monlevade & Ferreira, 1998), 

transformaçOes estas possibilitadas, em parte, pela alteraçäo na forma de seu 

financiamento corn as instituição das poilticas de fündos vinculadas a educaçAo 

(Aleralo, 1999) 

A vinculação de fundos para politicas sociais ë considerada pot muitos 

estudiosos coma positiva, visto que, nâo seria possivel conseguir eficiência nos serviços 

sem a garantia de recursos, condiçao ha muito tempo defendida poreducadores, da 

necessidade de se garantir constitucionalmente urn fluxo derecursos obrigatOrios e 

fl constantes para os serviços püblicos sociais queatendem a maioria da populaçäo 

brasileira. (Rezende, 1997), 

No entanto, devemos olhar corn cautela esta democratizaçào, em especialde 

como se dá o financiarnento desta através da polItica de fundos e seuimpacto junto a 

	

fl 	oferta e a qualidade do ensino. U Fundo de Manutençao e Desenvolvimento da 

	

C 	EducaçAo Básica e de Valorizaçâo dos Profissionais da Educaçao - FUNDEB, foi 

criado pela Emenda Constitucional n° 53/2006 e regulamentado pela Lei n° 11.494/2007 

e pelo Decreto n° 6.253/2007, em substituiçào ao Fundo de Manutenção e 

Desenyolvimcnto do Ensino Fundamental e de Valorizaçào do Magistério - Fundef, que 

vigorou de 1998 a 2006. 

E urn fundo especial, de natureza contãbil e de âmbito estadual (urn ftindo por 

estado e Distrito Federal, nurn total de vinte e sete fundos), formado, na quase 

totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito 

Federal e municIpios, vinculados a educaçâo por força do disposto no art. 212 cIa 

ConstituiçAo Federal. Além desses recursos, ainda compOe o Fundeb, a tItulo de 

complementaçâo, uma parcela de recursos federals, sempre que, no ârnbito de cada 

Estado, seu valor por aluno náo alcançar a minima definido nacionalmente. 

Independentemente da origem, todo o recurso gerado é redistribuldo para aplicação 

exclusiva na educaçào basica. 



50 

Corn vigência estabelecida para o periodo 2007-2020, sua implantacAo começou 

em 10  de janeiro de 2007, sendo plenamente conclulda em 2009, quando o total de 

alunos matriculados na rede püblica foil considerado na distribuiçâo dos recursos e o 

percentual de eontribuiçao dos estados, Distrito Federal e munielpios pam a formaçao 

do Fundo atingiu o patamar de 20%. 

As tabelas abaixo foram fomecidas pela Secretaria de Finanças da Prefeitura 

Municipal de Rio Branco. 

FINANCL&MENTO PA EDUCAçAO 
RECEITAS PA EPUCAçAO NO MUNICIPIO 

1tJU4WstF 

Cu- I 

H I CIDrI 

0 Z .< z 8 
0 , HL1 n0 H 

2010 1.283687,48 71.322,29 - 32 .537,04 48.180,00 - 51.571,60 - 3.042.513,83 2.509.832,22 

2011 1.477.021,12 84,633,39 - - 47.160,00 -- 51.443,43 - 631953,94 2,294.212,38 

2012 1.589.213,38 99.007,53 - - 57.564,00 42.467,32 - 999.440,39 2.787.692,62 

2013 1.710.256,32 113230,87 393.000,00 - 55.500,00 - 85.922,06 - 1.629.728,88 3.594.638,13 

2014 1.876.537,63 126.491,06 82,082,00 - 56.500,00 - 89.785,77 31.198,02 1,233.961,39 3.465.357,85 

7Th 
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C,  
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RECEITAS APLICABAS COM PESSOAL 
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TABELA 45 

C + 

Twa 

o 
t 

Lh1" CO'ei Z'-' 
H 

2010 
818506,80 63,76 719.310,25 47,77 611191,99 40,60 175.039,78 1.505,642,02 

2011 
968.036,66 65,54 844.205,94 52,17 575.342,37 35,55 198.764,70 1.618 313,01 

2012 
1.328.239,53 1,141.201,2) 54,20 673,932,38 32,00 290.586,00 2.105.719,59 

2013 
1.353,738,60 

r7399 

1.133.519,86 48,30 839.202,30 35,76 374.216,91 2.346.939,07 

2014 

- 	. 

1.388.738,60 

- 	.. .. 	 ..-.. .- 

1.147.088,23 46,34 

I 

916.813,46 37,04 411 A93,25 2.475 394,94 

RECURSOS APLICADOS NA MELHORIA E QUALIDADE BA 

EDUCAçAO 

TABELA 46 

0 0 

u r  
Z 

a . 9' 
z < LI)Q 

CULl) 
a 

0 
0- 

2010 2.097.125,31 30,16 463.135,98 1.719.270,44 327.405,80 2.509.812,22 

2011 2.062366,53 27,16 493.731,34 1.707.645,06 92.835,98 2.294.212,38 

2012 2.176.857,17 30,55 633.182,69 2.056.689,01 9'1820,92 2.787.692,62 

2013 2.506.967,93 31,66 758.114,31 2.576.097,29 260.426,53 3.594.638,13 

2014 2.469.847,02 27,90 890.827,40 2.436.583,83 137.946,62 3.465.357,85 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
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EVOLUçAO DO PISO SALARIAL MUNICIPAL 

TABELA47 

TABELA SALARRIAL DE VALOR DO P150 INICIAL DO MUNICIPIO DE RIO BRM4CO- MT 

-0 
CL)' 
< <0 3 8 8 8 8 8 

30 81182 95000 1.088 25 1.175,25 1.273,03 1438,33 
a 	H 

L11 
C 

30 1.425,00 1.632,38 1.762,88 1.909,55 2.157,50 2.217,73 

30 1.298,91 1.520,00 1.850,03 1.997,93 1164,15 2.445,16 

"0 

30 -- - 2.128,27 2.374,02 2.571,52 2.905,43 
Ii 

cn 

30 - - 1502,98 2.703,08 2.927,97 3.308,16 

30 510,00 545,00 625,00 678,00 724,00 788,00 

30 510,00 545,00 625,00 678,00 724,00 788,00 

30 510,00 545,00 625,00 678,00 724,00 788,00 

<0 

40 583,46 621,44 870,02 957,02 1.012,62 1.075,71 

Qo 

30 5 10,00 545,00 625,00 678,00 724,00 788,00 
ct0 
o 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
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EDUCAçAO A DISTANCIA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

Hoje e imprescindIvel que o educador conheça e saiba fazer a rnediaçâo 

A 	pedagOgica adequada das linguagens midiaticas e transite ou navegue corn tranquilidade 

A 	na grande onda de informaçOes, propiciadas pela tecnologia digital. Alem disso, e 

importante compreender as implicacOes sociais, histOricas, econômicas, politicas e 

C 	pedagógicas do uso dos meios e das tecnologias digitais, na construçao de novos 

ambientes de aprendizagem. 

EDUCAçAO TECNOLOGICA E FORMAçAO PROFISSIONAL 

C 	 A Educaçao Profissional, no Artigo 39 da Lei de Diretrizes e Bases da Educaçào 

C National —LDB N° 9.393/96 - 20/12/1996, é caracterizada corno urna modalidade 

espeelfica de ensino, assimdefinida: "A EducaçAo profissional, integrada as diferentes 

formas de educaçAo, ao trabatho, àciência e a tecnologia, conduz ao permanente 

desenvolvimento de aptidoes para a vida produtiva", oque deixa clara sua independência 

em relaçAo ao ensino regular, o reconhecimento de suaimportância no contexto nacional 

C 	e o propósito de promover a transiçäo entre a escola e o mundo dotrabaiho. 

Observadas as diretrizes curriculares nacionais, definidas pelo Conseiho 

H Nacional deEducaçäo, a EducacAo Profissional deve ser desenvolvida por meio dos 

seguintes cursos eprogramas: Forrnaçäo Inicial e Continuada de Trabaihadores (cursos 

basieos), EducaçAo Profissional Técnica de Nivel Médio e EducaçAo Profissional 

A 	Tecnológica, de graduacAo e pós-graduacAo. Estendendo-se a todos os niveis de 
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escolaridade, desde os mais elementares ate os dernais altograu (como os 

aperfeiçoarnentos e atualizaçOes oferecidos a graduados e pOs-graduados), a Educacao 

Profissional traz o pressuposto de que não deva ser urna situaçAo estanque, mas sirn urn 

processopermanente, que englobe curses e programas que possibilitem o 

aproveitamento continuo earticulado de estudos na perspectiva de uma constante 

qualificaçao do trabaihador. 
Em 

EDUCAçAO ESPECIAL 

A EducaçAo Especial é urna modalidade de ensino que perpassa todos os niveis, 

etapas e modalidades; realiza o atendimento educacional especializado; disponibiliza os 

serviços e recursos prOprios desse atendimento e orienta os atunos e seus professores 

quanto a sua utilizaçao nas turmas cornuns do ensino regular. 

Nessa perspectiva, o Atendirnento Educacional Especializado (AEE) tern corno 

fundamentaçao os docurnentos tegais vigentes, tais come: Constituiçao Federal, 

LDBEN N° 9394/96, ConvençAo de Guatemala (1999), prornulgada no Brasil pelo 

Decreto n° 3.956/2001, declaraçao de Salamanca e ainda a Politica Nacional de 

EducaçAo Especial, na perspectiva da Educaçäo Inclusiva, aprovada emjaneiro de 2008. 

Tm 

Tm 
	 EDUCAçAO, MEIO AMBIENTEE SAUDE 

A EducaçAo, Meio Ambiente e Saüde deve se pautar por urna 

perspectivasistérnica e de cornplexidade dos ternas que o compOe, integrando as 

rnáltiplas facetas daproblernatica arnbiental contemporânea. 

0 Programa Nacional de Educaçao Ambiental e osParârnetros Curriculares 

Nacionais apontarn para uma educaçao que trabalhe, de forma integrada, asquestOes 

ambientais e de saüde, visto que estes ternas são interligados e correlacionados. Nao se 

podealcançar padroes efetivos de saUde se as questOes de sanearnento, poluiçao e outros 

problemasarnbientais não forem resolvidos conjuntarnente. 

A educação corno funçao formadora de cidadaos conscientes, por rneio do 

processo ensino-aprendizagern, precisa trabalhar, sisternicarnente, o rneioarnbiente e 

saUde, de forma que os educandos possam ser capazes de estabelecer 

urndesenvolvirnento e urna sociedade sustentáveis, corn alta qualidade de Vida. 
Tm 

Tm 

Tm 
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Paralelamente, deve-seestiniular o diálogo entre as politicas setorfais, de modo a se 

formular e implementar politicaspüblicas, que envolvam as questôes ambientais e 

saüde. 

EDucAçAo DAsRELAçOEs ETNICORRACIAIS 

C> 

C' 

C' 

C' 

C' 

C' 

A EducaçAo das RelaçOes Etnicorraciais -ERER- se fbndamenta em três 

prineipiosnorteadores: a consciência politica e histórica cia diversidade e pluralidade cia 

sociedade brasileira; a exigéncia do fortalecimento de identidades plurais e afinnaçao de 

C' 	direitos, particularmente daqueles segmentos historicamente discriminados, como a 

A. 	populaçAo afro-brasileira, os povos indigenas e os grupos étnicos minoritários; e, por 

fim, a consecuçào de açOes educativas de promoçAo de igualdade e etnicorracial e de 

fl 	combate ao racismo e a quaisquer formas de discriminação. 

Nesta perspectiva, tanto as diretrizes como as metas aprovadas salientam a 

premência de politicas sociais e educativas, assentadas na divulgacAo e producao de 

conhecimentos, na formaçao de atitudes, posturas e valores, que eduquem para o 

reconhecimento dos difërentes pertencimentos etnicorraciais constitutivos da identidade 

nacional. Assim, todos estes principios, diretrizes e metas ensejam garantir o respeito e 

a valorizaçAo dos diferentes repertOrios civilizatOrios, constitutivos da sociedade 

brasileira, como também promover a educaçAo de cidadãos atuantes e conscientes, 

buscando relaçOes etnicossociais positivas, rumo a construçAo do sentido pleno de 

fl 	cidadania em iima sociedade multirracial e pluriétthca. 
C' 

C' 

C' 

C' 
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FORMAçAO F vALoRLzAçAo DOS PROFISSIONAIS BA 
EDucAçAO 

0 tema Formaçao e Valorização dos Profissionais da Educaçâo, assim como os 
cm 

demais, foi discutido e construido nas unidades educativas municipais e estaduais corn a 

cm 
	 participacao, nAo so dos profissionais da educaçao, mas corn a sociedade civil 

organizada. 

FINANCIAMENTO E GESTAO DOS RECURSOS 
I 

Viabilizar condiçoes de exercicio pleno de cidadania e criar possibilidades para 

que todostenham acesso aos bens, historicarnente produzidos, são tarefas que precisam 

ser realizadas eestirnuladas, inadiaveirnente, pelo Poder Publico e Privado. 

Dusante a tramitaçäo do projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao 

Nacional, pouco apouco criou-se a consciência de que todos os brasileiros, 

cm 

	

	 independenternente de sua condiçào social ou familiar, tern direito a educaçao básica 

integral, do nascimento a maioridade. 

No setor piiblico, a Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases de 

1 996atribuiram a UniAo, aos Estados, ao Distrito Federal (DF) e aos municipios a 
I 

responsabilidade pelaadministração do Sistema Educacional Brasileiro, consagrando a 

existência de três sistemas pUblicosde ensino, tendo corno fundamento o regime de 

colaboraçao entre essas instãncias federadas. Cadainstãncia do Poder Püblico é 

responsãvel, assim, pela rnanutençào e expansAo de urn Sisterna deEnsino, o que 

acarreta investimentos, bern corno mecanismos e tomes de recursos para 

ofinanciarnento da area. 

De acordo corn a legislacao pertinente, os estados são responsáveis pelo Ensino 

Fundamental e Médio, cabendo aos rnunicIpiosa responsabilidade sobre a Educaçäo 

Infantil (creches e pré-escolas), Ensino Fundamental. E a UniAo sobre o Ensino 

Superior. Para se ter urna ideia da dirnensao, ern nivel nacional, do financiamento da 

educaçAo, analisa-se o valor a ser estimado para essa area e o desernpenho geral da 

econornia, como o PIB (Produto Interno Bruto), a carga tributária e outros. 0 mais 

indicado é que se avalie a capacidade definanciamento pñblico da educaçAo, corn o PIB 

e a populaçAo residente no pals e, em seguida secompare esse corn o rnontante total da 

arrecadaçAo das três esferas do governo.De acordo corn o estudo feito por Castro e 

cm 

cm 
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Sadeck (2010), entre 2000 2 2010, o financiarnento corneducagAo absorveu cerca de 

4,9% do PIB. Esse montante da capacidade de financiarnento do gastoem educaçâo 

representa R$ 313,08 per capita, se forern considerados os dados populacionais 

doCenso 2012 (IBGE) 

Urna questäo que não pode deixar de ser evidenciada, quando se fala em 

orçarnento para aeducaçâo, é o fato de que a capacidade de financiamento püblico, do 

gasto educacional, convive comdois tipos de financiamento. Urn, que protege a area, 

corn forte respaldo legal e inscrito naConstituiçao Federal, denorninado, por Castro e 

Sadeck (2010), financiarnento protegido, e o outro, mais instãvel e incerto, pois depende 

de negociaçOes politicas e é forternente condicionado aosproblemas conjunturais, sejam 

eles econômicos, sociais, politicos, denominado financiamentoflexivel. 

No que se refere ao orçarnento na area da educaçao, a ConstituiçAo Federal 

determina que aUniao deva aplicar, pelo menos, 18% de sua receita liquida de impostos 

(excluidas as transferéncias) e os Estados, Distrito Federal e os Municipios devem 

aplicar, pelo menos, 25% de sua receita liquidade impostos, na manutençAo e 

desenvolvimento do ensino. Prevê ainda o salário educaçao, como fonte adicional de 

financiarnento na educaço básica.Em dezembro de 1996, foram editadas as Leis no 

9,394— Lei de Diretrizes e Bases daEducaçao (LDB) e an° 9.424, que regulamentou o 

Fundo de Manutençao e Desenvolviniento doEnsino Fundamental e de ValorizaçAo do 

Magistério (FUNDEF), que trouxerarn modificaçOes nocálculo dos recursos destinados 

a manutençAo e desenvolvirnento do ensino. 

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educaçao Nacional a rnudança constitui-se na 

proibiçao dainclusäo nos 25% de gastos corn merenda escolar, assisténcias rnëdicas, 

odontologicas e sociais,além de medicarnentos, o que nào significa que nao possa 

realizar despesas desta natureza. Contudo, se realizadas nAo serão computadas dentro do 

percentual de 25% destinados a manutençAo e ao desenvolvimento do ensino.Corn o 

FUNDEF, o rnunicIpio passou a aplicar 60% do cáiculo de 25% dos gastos, corn o 

Ensino Fundamental, isto e, 15% da receita resultante de impostos e transferências, 

fl  apurados, no balanço anual e corn acomparihamento trimestral, restando uma fatia de 

40% para a Educaçao Infantil, porém sua vigência foi de 10 anos. 

ApOs muita discussào e debate, foi sancionada a Lei n° 11 .494/07, que cria o 

Fundo deManutençao e Desenvolvimento da Educaçao Básica e de Valorizaçao dos 

Profissionais da Educação- FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das DisposicOes 

Constitucionais TransitOrias; altera a Lei no 10. 195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga 

cm 
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dispositivos das Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de1996, 10.880, de 9 de junho de 

7 	2004, e 10.845, de 5 de marco de 2004, e dá outras providéncias. 

Toma-se urn Fundo Unico, que contempla as etapas e modalidades da Educaçào 

cm Bãsica, tendo a vigéncia de 14 anos (ate 2020) e sendo urn fundo de natureza contábil, 

no ámbito de cada Estado daFederação.Corn a criaçäo do Fundo, alguns rnunicIpios 

perdem receita, enquanto outros ganharn, rnas houve justiça na distribuiçao dos recursos 

em relaçao an námero de alunos apurados pelo Censo Escolar Anual (Educacenso), corn 

base total na arrecadaçao de irnjostos e transferéncias, efetivadas pelos estados e 

municipios. A distribuiçao dos recursos, dentro de cada esfera do governo estadual, e 

efetuada corn base no valor per capita de alunos, abrangendo, tanto seus alunos quanto 

os das Redes Municipais. 

cm 	 Urn dos grandes avanços conquistados, no processo constituinte, refere-se a 
Educaçao Básica, mais especificamente, a Educaçao Infantil, que abrange as crianças de 

0 a 5 anos de idade, em creches e pre-escolas. Segundo Baldijâo, em sua analise sobre o 

orçamento na educaçào, "an contrário da visäo puramente assistencialista, relativarnente 

a essa atividade, tern-se a cornpreensão da importAncia da educaçao nessa faixa etária 

que permita urn major desenvolvirnento da criança, em todos os aspectos, 

particularrnente na forrnaçao do future, cidadão, motivo pelo qua!, segurarnente os 

investirnentos nesse nIvel de ensino são de extrerna importância". 

0 Piano Nacional de EducaçAo (PNE), discutido por legisladores, estudiosos, 

dirigentes püblicos, professores e outros interessados na educaçao, procurou pensar no 

bem-estar da criança, do jovem, do adolescente e do idoso, estabelecendo objetivos e 

metas para a Educaçao 

No rnunicipio de RioBranco, esta discussao aconteceu, procurando respeitar e 

cm 
 adaptar as diretrizes e rnetas, para a realidade de nossa cidade.Sabendo-se que os 

municipios devern aplicar, pelo menos, 25% de sua receita liquida de impostos, na 

rnanutenção e desenvolvimento do ensino. 

Continuar investindo na rnethoria da irjfraestrutura existente na Rede de Ensino 

de Rio Branco, corn reformas, arnpliaçOes e novas construçOes, bern corno na 

cm 	capacitação de pessoal, representa uma medida importante para garantir uma rnethor 

A. 	 qualidade e mais efetividade nas açOes desenvolvidas no processo educacional. 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
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C 	 GESTAO DEMOCRATICA 

pm 

A Constituiçâo da Repübiica Federativa do Brasil é ø marco formal da garantia 

do EstadoDemocrático de Direito, que assegura aos cidadãos o direito de participar da 

vida pübhca, intervindo nas Politicas de Estado. Esta participacào não pode ficar 

limitada somente ao direito de votar, mas, sern sornbra de dUvidas, ao direito de 

participar das tornadas de decisão, que indicarAo os rumos do pais, do estado e do 

A 	 inunicipio. 

No que se refere ao Piano Municipal de Educação, especificamente, está so 

Il-? 	tratando das Politicas PUbiicas para a Educaçao no rnunicipio de Rio  Branco- 

A Gestho Democrática permite que so perceba uma situação adversa, nào corno 

pm arneaça, mas, sirn, como urna nova oportunidade, o espaco ideal, para o crescirnento e o 

aperfeiçoamento do processovivenciado. A prOpria construção do Piano d fruto da 

participaçao do muitos segmentos da sociedade, que, de forma coletiva, discutiram, 

exaustivamente, o contexto educacional, traduzindo a vontade de realizar uma educaçAo 

quaiificada, na cidade. 

Nunca é dernais sahentar quo o Municipio tern urn histérico do conquistas, na 

area da educaçAo, por rneio da participacão democrática. No entanto, a participação 

dernocrática estará garantida, quando os envolvidos tomarem consciência da 

corresponsabilidade, na defesa dos interesses publicos. 

Neste contexto, estào inseridas as Diretrizes, que nortearAo a Gestao 

Democrática, tendo a finalidade de promover e amphar a participaçAo dos segmentos, 

que compOem as AssociaçOes de Pais e Mestres - APM, Conseihos Escoiares, 

Esta prãtica dará continuidade a politica de descentrahzaçAo, promovendo 

autonomia pedagOgica, administrativa e financeira, das Unidades Educativas, conforrne 

preconiza a LegisiaçAo Educaciona] vigente 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 

pm 

f.m 

pm 

pm 

f.m 



METAS E ESTRATEGIAS 

META 1. Arnpliar progressivarnente o atendirnento integral a todas as crianças de 0 a 

03 anos, ate o final da vigêneia deste piano e ofertar educaçao infantil a 100% das 

crianças de 04 e 05 anos ate 2016. 

ESTRATEGIAS: 
1-Construir, ampliar e reforrnar, em pareeria corn o Estado e a Uniao, prédios de 

Edueacao Infaritil, adequando-os ecologicarnente e respeitando os padroes de qualidade 

de infraestrutura, definidos na Iegislação vigente. 

2-Garantir relaçao professor/criança, inftaestrutura e rnateriais didáticos adequados ao 

processo educativo, considerando as earacteristicas das distintas faixas etárias, 

conforme os padroes do CAQ (Custo Aluno Qualidade). 

3-Defmir no prazo de urn ano a politica para a Educação Infantil, no corn base nas 

diretrizes e sugestOes de referenciais curriculares nacionais e nas normas 

• complementares estaduais. 

4- Garantir que, no prazo de 01 (urn) ano a partir da aprovação deste piano, a 

instituiçAo que oferta a Educaçao Infantil tenha forrnulado seu projeto pedagógico corn 
,Th 

a participaco dos profissionais de educação e cornunidade escolar, observando o Piano 

7Th 
	 Nacional de educaçAo infantil e os seguintes flindamentos norteadores: 

a) principios éticos da autonornia, da responsabilidade, da solidariedade e do 

respeito ao bern comurn; 

b) princIpios politicos dos direitos e deveres de cidadania, do exercicio da 

criticidade e do respeito a ordem dernocratica; 

c) princIpios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da 

diversidade de manifestaçOes artisticas e cuiturais. 

5- Construir urn centro de Educaçao Infantil, ampliando o jã existente, para 

atendirnento conjunto dc crianças de 0 a 03 anos, em tempo integral, conforme padrOes 

minirnos exigidos peia Legislacâo, corn a contrapartida do Estado e Uniâo. 

6. Garantir que a unidade escolar de educaçao infantil faça a devida adequacão de seu 

fbncionamento, atendendo as necessidades da comunidade em que está inserida. 

7. Garantir alimentaçao escolar adequada para todas as crianças atendidas no 

estabelecimento de Educaçao Infantil. 

8. Garantir açOes cornplernentares socioeducativas de apoio as farnilias de crianças de 
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cm 	 0 a 03 anos, tais como palestras sobre desenvolvimento infantil c oficinas pedagOgicas, 

promovendo a interaçAo pais/crianças. 
cm 

META 2. Assegurar a universalizaçào plena do ensino obrigatório a toda clientela do 
Ensino Fundamental, na idade certa ate 2016. 

cm. 	 ESTRATEGIAS: 
cm 
	 1. Realizar anualmente, o mapeamento da populaçAo escolarizavel em idade escolar 

cm 	 obrigatOria que se encontra fora da escola, pot residência e local de trabaiho dos pais. 
cm 

2. Garantir relaçao professor/crianca, infraestrutura e materiais didáticos adequados ao 
cm 

cm 
	 processo educativo, considerando as caracterIsticas cbs distintas faixas etErias, 

conforme os padrOes do CAQ (Custo Aluno Qualidade). 

cm 
	

3. Reduzir em 100% (cem pot cento) a distorçào idadelano, com quatidade na 

aprendizagem. 

cm 
	 4. Reduzir em 100% (cem pot cento) a repetência e a evasão no ensino fundamental, 

cm 
	 primando pela qualidade cia Educaçao. 

5. Atender a demanda de transporte escolar para alunos oriundos da zona rural e tetras 

ocupadas pot assentados, em regime de colaboraçao entre Uniào e Estado observando 

aos principios básicos de segurança exigidos polo Departamento Nacional de Trânsito, 

e ainda, levando em consideração: 

a) tempo de permanéncia e iclade minima dos alunos que se beneficiarao dole; 

b) presenca de um monitor pot veiculo para ajudar o motorista a cuidar dos alunos. 
cm 	 6. Desenvolver formas atternativas de oferta de ensino fundamental para atender os 
cm 

cm 

	 filbos de profissionais que se dedicam a atividade de caráter itinerante. 

cm 

cm 	

META 3.Garantir a oferta do ensino médio a 100% da demanda, ate 2016. 
cm 	 ESTRATEGIAS: 
cm 
	 1. Garantir a relaçAo professor/estudante, infraestrutura e materiais didáticos adequados 

ao processo educativo, considerando as caracteristicas desta etapa de ensino, conforme 

os padroes do CAQ-Custo Aluno Qualidade. 

2. Manter e ampliar programas e açOes de correçâo de fluxo, pot meio do 

cm 
	 acompanhamento individualizado do estudante com rendimento escolar defasado e pela 

cm 	 adoçAo de prãticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de 
cm 	 recuperaçAo e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira 

cm 
	 compativel corn sua idade. 

cm 
	 3. Estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

cm 

cm 
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perrnanência dos jovens beneficiarios de programas de transferência do renda, no 

ensino médlo, quanto a frequência, an aproveitamento escolar e a interação corn o 

coletivo, bern como das situaçOes de discrirninaçào, preconceitos e violéncias; prãtkas 

irregulares de trabaiho consumo de drogas, gravidez precoce; em colaboraçao corn as 

familias e corn Orgãos pUblicos de assisténcia social, saude e proteçâo a adolescencia e 

juventude. 

META 4. Expandir o atendimento aos estudantes corn deficiências, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotaçao, atendendo a 100% da 
dernanda ate 2016. 
ESTRATEGIAS: 
1. Estabelecer parceria para a realização do mapeamento e busca ativa de pessoas corn 

deficiencia fora da escola, corn as areas do assisténcia social e saMe, por residência ou 

local de trabalbo. 
(u 	

1 Oferecer espaços fisicos corn adequacâo do acessibilidade aos diversos tipos de 
pm 

deficiências, alern de incluir os profissionais da educaçao que tenharn algurn tipo do 

necessidade especial. 

3. Garantir salas de recursos nas escolas da rode püblica de educaçao básica sempre 

quo se fizer pertinente ou necessãrio, 

4. Ampliar a oferta de Educaçâo de Jovens e Adultos, no periodo diurno para 

I 
	 conternplar os estudantes corn deficiencia, transtornos globais do desenvolvirnento e 

altas habilidades ou superdotaçAo. 

5. Fortalecer o atendirnento especializado aos estudantes da educaçâo especial inclusos 

na Educação de Jovens e Adultos. 

6. Oferecer atendirnento individualizado aos estudantes que tenharn impedirnento 

cornprovado pot rneio de laudo rnédico. 

7. Expandir o atendirnento as pessoas corn surdez, garantindo intCrprete de Lingua 

Brasileira de Sinais (LIBRAS) para estudantes surdos nas salas regulares, investindo na 

formaçao do recursos hurnanos, em parcerias corn as IES pUblicas e organizaçOes não 

pm 
	 governamentais. 

8. Oferecer transporte adaptado para estudantes corn necessidades especiais. 

9. Capacitar os profissionais da educaçAo das unidades escolares, para que se assegure, 

na proposta pedagOgica, a inclusão dos estudantes corn necessidades educacionais 

pm 
	 especiais. 

10. Disponibilizar livros de literatura e didáticos em Braille, falados e em caracteres 



63 

ampliados, as escolas que tern estudantes cegos e de baixa visão, bern como livros 

adaptados para alunos corn deficiëncia fisica, por intermedio de parcerias corn 

instituiçOes de assisténcia social, cultura e organizaçOes nào govemamentais, UniAo e 

Tm 
	 Estado. 

Tm 
	

11. Implantar, em parceria corn as Secretarias de SaUde e de Assistência Social, 
Tm. 	

prograrnas de orientaçâo e acompanbarnento as farnulias dos estudantes corn 

necessidades educacionais especiais. 

12. Ofertar o atendimento dos serviços de classes hospitalares no hospital páblico. 

META 5. Aferir a qualidade da educaço em 100% das unidades de ensino educaçao 
ate 2016. 
ESTRATEGL&S: 

Tm 	

I. Assegurar que todas as escolas de educaçao básica em todas as rnodalidades tenham 
Tm 

Tm 

	 desencadeado o proccsso para a elaboraçao do seu projeto politico-pedagOgico, corn 

Tm 
	 observáncia das Diretrizes Curriculares elou politicas estadual e municipal, com efetiva 

Tm 
	 participacäo da comunidade. 

2. Definir expectativas de aprendizagem para a educaçao bAsica, com vista a garantir 

forniaçao geral comurn. 

3. Implantar a avaliaçao sistêmica do processo educacional da educaçAo básica, 

baseada na, particularidades e peculiaridades. 

4. Realizar campanbas continuas de visando otimizar a participacào da comunidade 

escolar nos CDCEs, grêrnios estudantis e conseihos escolares. 

5. Fomentar açOes que visem a interaçäo entre famIlia e escola. 

META 7. Igualar a escolaridade media entre grupos de cor e raga declarados a 
Fundaçao Instituto Brasileiro de Geografia e EstatIstica - IBGE ate 2017. 
ESTRATEGIAS: 
1. Estabelecer poilticas de açOes afirmativas a partir de pesquisas, junto ao censo 

escolar sobre reprovacào, evasao/abandono escolar, fazendo urn recorte de gênero, 

cor/raça, renda e nivel de escolaridade dos pais. 

2. Manter prograrnas e açOes de correçAo de tiuxo por rneio do acornpanbarnento 

individualizado do estudante corn rendirnento escolar defasado e em eondiçAo 

socialmente vulnerável e da adoçao de práticas, come, aulas de reforço no tumo 

cornplernentar, estudos de recuperaço e progressâo parcial, de forma a reposicionã-lo 

Tm 

	 no ciclo escolar de maneira cornpativel corn sua idade. 

Tm 

Tm 

r 

Tm 

Tm 
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META 8. Ofertar vagas de Educação de Jovens e Adultos - EJA para 100% da 
dernanda existente ate 2016. 
ESTRATEGIAS: 
1. Realizar mapeamento e busca ativa de jovens e adultos fora da escola, em parceria 

corn as areas de assisténcia social, sañde e proteçâo àjuventude, por residéncia ou local 

de trabalho, visando identificar a dernanda e programar a oferta da EJA desde a 

alfabetizacAo ao ensino rnédio. 

2. Alfabetizar todos os jovens e adultos no Municipio corn garantia da continuidade da 

escolarizaçAo basica em todos os turnos, conforme a necessidade. 

3. Garantir a relaçào professor/estudante, inftaestrutura e materiais didãticos adequados 

ao processo educativo, considerando as caracteristicas da demanda da EJA, conforme 

os padroes do CAQ - Custo Aluno Qualidade. 

META 9. Ofertar, em parceria corn o Estado, matriculas da educaçAo profissional 
técnica de nivel rnédio, de rnodo a triplicá-las ate 2017. 
ESTRATEGIAS: 
1. Ofertar curso técnico de nivel rnédio, considerando a localizaçao da demanda. 

2. Implantar Ensino Médio Integrado a Educaçao Profissional, concomitante ou 

subsequente aos estudantes da EJA. 

3. Elaborar padroes rninimos de funcionamento que contemplern a relaçâo 

professor/estudante, inftaestrutura e materiais didáticos adequados ao processo 

educativo. 

4. Assegurar, por meio dos Projetos Politicos PedagOgicos - PPPs que a proposta 

pedagOgica de curso dos diferentes eixos da Educaçao Profissional e TeenolOgica 

contemple discussOes de relevância para a formação profissional, socioeconômica, 

arnbiental, para a cidadania, estudos dos agravos da saude e polIticas tëcnicas de 

seguraflça. 

META 10. Prover, ern parceria corn o Estado, a oferta de educaçâo superior para, pelo 
rnenos, 33% (trinta e trés por cento) da populacao corn ensino mëdio concluIdo na 
faixa etária de 18 a 24 anos. 
ESTRATEGIAS: 
1-Ampliar e diversificar a oferta de vagas na educaçào superior publica. 

META 11. Oportunizar formaçao especifica inicial e continuada, de rnodo que todos 
que atuam na educaçAo possuarn formação ern nivel superior ate 2017. 
ESTRATEGIAS: 
1. Garantir a oferta de cursos de nivel superior em licenciatura ern instituiçOes pablicas 

para os profissionais da rede páblica que atuarn na educaçao básica, em todas as etapas 

cm 

I 

cm 

cm 

cm 
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e rnodalidade& 

2. Garantir aos profissionais da educaçao continuada corn enfasc na educaçao 

especial, do campo, educaçAo para o trabaiho e respeito as diversidades em parceria 

corn os CEFAPRO (Centro de Formação e Atualização dos Profissionais da EducaçAo 

Básica) e instituiçOes superiores publicas. 

3. Ofertar curso de forrnaçao continuada aos profissionais da educaçAo, 

prioritariarnente no local de trabaiho, de forma articulada e integrada corn a prética no 

contexto do processo educativo. 

4. Acompanhar e avaliar a forrnação docente inicial e continuada dos profissionais da 

educaçao. 

5. Garantir, financiar e ampliar programas de forrnaçao que garantam cursos de 

extensão e pos-graduacao, por rneio de convénios com JES, para a forrnaçào de 

docentes voitados as rnodaiidades e especificidades. 

META 12. Assegurar, imediatarnente, a existência de piano de carreira para os 
profissionais da educaçâo básica póblica. 
ESTRATEGIAS: 
1. Garantir a criação de carreiras próprias para os profissionais da educaçaoou adotar 

oficialmente os pianos de carreiras já existentes. 

2. Utilizar a Lei Federal if 11.738, de 16 de juiho de 2008, corno patamar rninirno de 

referência a elaboraçAo do Plano de Carreiras, Cargos e Salários para os profissionais 

da educacAo. 

3. Garantir no piano de carreira a inclusAo ate o nivel doutorado aos profissionais da 

educaçao. 

4. Assegurar o direito a iicenca-prêmio por assiduidade aos profissionais da rede 

pubiica. 

S. Garantir nos Planos de Carreiras, Cargos e Salaries quo a elevaçâo per tempo de 

serviço se dê por interrnédio da avaliaçao de desempenho na funçao de atuaçâo. 

6. Garantir concursos pUblicos pam a rede municipal de ensino, respeitando o piano 

de carreira, a habilitaçAo e as qualificaçOes exigidas para os cargos e a disponibihdade 

de vagas reais. 

7. Assegurar 02 horas de formaçao continuada computada na hora de trabalho dos 

profissionais técnicos e apoio da educaçâo. 

8. Garantir direitos e condiçoes dignas de atendimento ao profissionai da EducaçAo 

cm 

cm 

cm 

cm 

cm 
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Municipal e agilidade nos processos de aposentadoria para que seja publicada em no 

máximo 03 meses, a partir do momento da solicitaçao. 

9. Elaborar e executar instrurnentos legais que amparem o profissional da educaçAo 

publica e privada preservando a integridade fisica, psiquica e moral em caso de 

agressOes de natureza verbal, fisica e psicolOgica, denáncias sem provas, punicOes scm 

justa causa. 

META 13. Garantir, imediatamente, a aplicabilidade integral dos recursos financeiros 
publicos, conforme previsto em lei, destinados a educaçao. 
ESTI4ATEGIAS: 
1. Garantir, imediatamente, a aplicabilidade integral dos recursos financeiros 

destinados a educaçào. 

2. Garantir, imediatamente, a aplicabilidade integral dos recursos financeiros páblicos 

destinados a educaçAo, conforme o estabelecido na Lei Orgânica Municipal. 

3. Utilizar o piso salarial profIssional nacional pautado na Lei Federal n° 11.738 de 16 

de juiho de 2008, como patamar minimo de referéncia para a elaboraçao do Piano de 

Carreiros Cargos e Salários para os profissionais da EducaçAo. 

4. Implantar um padrAo de gestâo que priorize a destinaçao de recursos para as 

atividades-firn, a descentralizaçâo, a autonomia da escola, a equidade, o foco na 

aprendizagem dos alunos e a participaçâo da comunidade. 

5. Assegurar, por interrnédio de instrumentos legais, a autonomia administrativa, 

pedagOgica e financeira das escolas páblicas, garantindo o repasse direto de recursos 

para despesas de manutençâo e capital para o cumprimento de sua proposta didatico-

pedagOgica. 

6. Avaliar os mecanismos atualmente existentes de gestão dos recursos financeiros da 

escola, construindo urn piano de trabalho conjunto OrgAo gestor/unidade 

escolarICDCE. 

8. Assegurar, mediante instrurnentos legais especificos, que os recursos para reformas 

nas escolas sejam depositados diretamente na conta corrente do Conseiho Deliberativo 

e geridos pelo mesmo, corn assisténcia técnica do Estado e/ou das respectivas 

prefeituras. 
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META 14. Alfabetizar todas as crianças, no máximo, ate o final do 30  (terceiro) ano do 

ensino fundamental. 

ESTRATEGIAS: 
1. Alfabetizar todas as crianças, ate o final do 3° (terceiro) ano do ensino fundamental. 

2. Estruturar os processos pedagOgicos de alfabetizacAo nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental articulados corn as estratégias desenvolvidas na pré-escola, corn 

qualificaçAo e valorização dos professores alfabetizadores e apoio pedagogico 

especIfico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças. 

3. Oferecer e garantir a forrnaçAo de professores através do Pacto Nacional pela 

Alfabetizaçao na Idade certa. 

cm 

pm 
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C 	 AVALIAçAO E ACOMPANIJAMENTO 

C 	 0 acompanhamento e avaliaçao, na estrutura do Piano Municipal de EducaçAo - 

PME, sâo processuais, visto a necessidade de ocorrerem permanentemente, ao longo de 

A. todo o processo de implementaçao do PME. As atividades de acompanhamento e 

avaliativas devem ser feitas corn a finalidade de garantir o cumprimento das metas 

estabelecidas e votadas pela sociedade rio-branquense, quando foi enfocada a educaçao 

C 	que se deseja para o MunicIpio de Rio Branco, para os próximos 10 (dez) anos. Como 

A 	Piano é decenal, poderá haver mudanças da realidade educacional local, levando a 
necessidade de se adotar medidas corretivas ou proceder a algumas adaptacOes àquelas 

C 	jã elencadas. 

C 	 Sera necessário mobilizar o Poder PUblico, Privado e Terceiro Setor, para que se 

articulem, a fim de que determinadas metas sejarn alcançadas. 

A. 	 No processo de avaliaçAo, o mesrno será acompanhado pelo ConseihoMunicipal 

C 	de EducaçAo e, estabelecendo o tempo de avaliaçAo de 02 em 02 anos apes a aprovacão 

A 	dalei. 

Quando todos trabaiham juntos, ternos a certeza que todos os instrumentos 

contidos neste piano poderAo ser analisadas e discutidos, visando sempre a melhoria na 

A. 	qualidade de ensino. 

cm 



MENSAGEM FINAL 

Nos dias atuais nos deparamos corn uma época de intensa competitividade, onde 

a atenção, ou seja, o foco dos governantes esta no interesse econômico e deixando de 

lado a sociedade em geral. Vemos em grande escala a pobreza que está presente em 

nosso dia -a -dia e cada vez major, bern como a descriminaçâo e a exploração de mode 

generalizado, entre outros aqui nAo citados o que não pode acontecer é a acomodação 

nas situaçOes do cotidiano, na qual todos os dias estarnos sujeitos 

A educaçao tern por objetivo a interaçào social e cultural do individuo, essa 

mesma educaçao que ira contribuir corn parte de nossos valores por toda vida. 

"Enquanto a educaçAo, esta pode ser tida como prática social que perpetua uma 

deterrninada realidade social ou que rompe corn cenãrio social evidenciando suas 

C 	contradiçoes", assirn dizia Maria Lucia Aranha. 

A educaçAo na sociedade tern corno propOsito, urna estratégia na qual se torna 

irnportante desenvolver iniciativas que contribuarn para o desenvolvirnento hurnano, na 

medida ern que va de encontro as necessidades e interesses daqueles em questào. A 

esco!a sozinha tAo pouco daM conta dessas dernandas, ela precisará propor açOes e 

condiçOes educativas que envolvarn todos (sociedade, professor, aluno e farnIlia) se 

tiverrnos essa interaçAo, certarnente terernos competéncia e corn a inovaçAo formarernos 

meihores cidadaos no futuro, corn profissionais de qualidade, sendo os mesrnos 

preparados e abertos as para novidades 

Segundo Gadotti. E naturalmente importante que o future professor passe por 

urn processo de formaçAo que ink prepará-!o para urna atividade docente onde todos nos 

buscarnos urn mesmo propésito, urna sociedade mais justa e humana corn meihor 

qua!ificaçAo, que ira contribuir na formaçAo do future, profissional. Portanto, isso é uma 

C 

	

	tarefa de longo prazo e que exige o niáxirno de nOs, de todos os que querern mudar este 

pals para meihor, se pelo rnenos tentarmos. 

"A educaçAo é urn processo social, O desenvolvimento. NAo é a preparacAo para 

a vida, 6 a prOpria vida". Dewey 



REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

• BRASIL. Constituiçào (1988). Constituiçao da Repüblica Federativa do 

Brasil. 35'ed. Sao Paulo: Saraiva 2005. 

• Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educaçäo Infantil. 

V' Lei de Diretrizes e Bases da Educaçäo Nacional n° 9.394. ioa ed. 

/ Piano Nacional de Educação. 

V Politica Nacional de Educacäo Infantil, 2006. 

V Urn rnundo numa iiha (Cruz, Roberto. pag. 12a 56) 

V Lei Orgãnica do Municipio de Rio braneo-MT 

V Fundaçäo Franklin Cascaes.Uma sintese histOrica. (2014) 

/ GOTTI, Marlene de Oliveira. Dircito a Educaçäo - Subsidios para a Gestäo 

dos Sisternas Educacionais - OrientaçOes Gerais e Marcos Legais. Brasilia: 

MEC, SEESP, 2015. 

V www.inep.com.br  

V Secretaria Municipal de Finanças de Rio Branco-MT 

70 



71 

ANEXOS 

Seminário para elaboracao do PMIE de Rio Branco 
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C 	 ESCOLAMUNLCIPAL "MANOEL TAVARES DE MENEZES" 
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fl 	 ESCOLA DE EDUCAçAO INFANTIL "MADRE TEREZA DE 
CALCUTA" 

EDUCAçAO DE 0 A 03 ANOS 

EDUCAcAO DE 04 E 05 M4OS 
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ESCOLA ESTADUAL "DEPUTADO 
FUANSCISCOEDUABDO RANGEL TORRES" 
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ESCOLA ESTADUAL "22 DE MAIO" 

EDUCAcAO DE JOVENS E ADULTOS 
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CONFERENCIA MUNICIPALDO PLANO MUNICIPAL DE 
C 	 EDUCAçAO DE RIO BRANCO - MT 

C' 

pm 

C' 

pm 

pm 

110 homem nào é nada além daquilo que a educaçao faz dele".Kant 

pm 

pm 



na educaçao dos fithos que se revelam as virtudes dos pais".Sêneca 



MW 



"A educaçao desenvolve as qualidades, não as cria" Luck de Clapiers. 
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