
 

 

 

 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ/ES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

RELATÓRIO DE 

AVALIAÇÃO DO 

PLANO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO - PME - 

2015/2018 

Lei Municipal n
o
 1.255 de 02 de Junho de 

2015 
 

 

 

JAGUARÉ/ES 

2018 

 



 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ/ES 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 

FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 

Rogério Feitani 

Prefeito Municipal 

 

Carlos José Nicolac Zanon 

Secretário Municipal de Educação e Cultura  

 

 

Comissão de Avaliação de Monitoramento do PME: Portaria Nº 366/2018 

Alessandra Venturini - SEMEC 

Alzilene de Azevedo Duarte Pereira - 

COMEJ 

Amanda Pereira - SEMEC 

Andreia Preato Hupp - SEMEC  

Andreia Saiter - COMEJ 

Andreia Vieira de Mattos - FUNDEB 

Andressa Pereira - SEMEC 

Charley Soares - SEMEC 

Cláudia Amália Altoé - SEMEC  

Cleudonice Bravin Canal - SEMEC 

Eric de Oliveira - FME 

Evaldo Rocha - SEMEC/COMEJ 

Evanieli Valiatti Candeias - SEMEC 

Fabíola Gaigher Altoé - SEMEC 

Jader Paulo Teixeira - COMEJ 

Jader Sossai de Lima - SEMEC 

Jânia Altoé - SEMEC 

Jaquilda Albino Coswosk - SEMEC 

Karília de Paulo - SEMEC 

Lilia Moreira Silva - SEMEC 

Luciana Sossai Altoé - SEMEC 

Maíni Altoé - FME 

Maria da Penha Giovanelli - SEMEC 

Marluze Marabotte Spessimilli - SEMEC 

Nelnilha Silva de Almeida Viana - SEMEC 

Nelzy Alves Machado - FME 

Rachel Reis Menezes - SEMEC 

Regina Maria Rissi Feitanin - SEMEC 

Rosana Casa Grande - SEMEC 

Rose Marcia Oennes - SEMEC 

Santa Catarina Giovanelli - SEMEC 

Selma Rodrigues Ninz - FME 

Sueli de Sousa Oliveira - FME 

Técnico da SRE de São Mateus 

Valdiana Ferreira de Athayde - SEMEC 

Vanderlúcia Risso Cosme - SEMEC 

 

 
 
 

 



 

 

 

SUMÁRIO  

1. APRESENTAÇÃO .................................................................................................... 04 
 

2. PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME ............................ 04 
 

3. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS ......................................................... 06 

I. Meta 01 – Educação Infantil ....................................................................................... 06 
 

II. Meta 02 – Ensino Fundamental  ................................................................................ 09 
 

III. Meta 03 – Ensino Médio  .......................................................................................... 14 
 

IV. Meta 04 – Educação Especial/Inclusiva  .................................................................. 17 
 

V. Meta 05 – Alfabetização  ........................................................................................... 19 
 

VI. Meta 06 – Educação Integral  .................................................................................. 23 
 

VII. Meta 07 – Aprendizado Adequado na idade certa  ................................................. 27 
 

VIII. Meta 08 – Escolaridade Média  .............................................................................. 32 
 

IX. Meta 09 – Alfabetização e Analfabetismo Funcional de Jovens e Adultos  ............. 35 
 

X. Meta 10 – EJA integrada à  Educação Profissional  ................................................. 37 
 

XI. Meta 11 – Educação Profissional  ............................................................................ 39 
 

XII. Meta 12 – Educação Superior  ................................................................................ 42 
 

XIII. Meta 13 – Pós-graduação  ..................................................................................... 44 
 

XIV. Meta 14 –Titulação de Professores ....................................................................... 45 
 

XV. Meta 15 – Formação de Professores e Formação Continuada  ............................. 49 
 

XVI. Meta 16 – Valorização do Professor  ..................................................................... 54 
 

XVII. Meta 17 – Plano de Carreira Docente .................................................................. 56 
 

XVIII. Meta 18 – Gestão Democrática  .......................................................................... 59 
 

XIX. Meta 19 – Financiamento da Educação ................................................................ 61 
 

XX. Meta 20 – Acompanhamento e Avaliação do PME – 2015-2025 ............................ 65 
 
4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES...................................................................... 66 

 
5. ANEXOS  .................................................................................................................. 76



 

4 
 

 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PME 
 

1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento é a compilação das avaliações das metas e estratégias, previsto no § 

2º do artigo 6º da Lei nº 1.255 de 02 de Junho de 2015 - Plano Municipal de Educação – 

PME, realizadas pela Comissão de Avaliação e Monitoramento, instituída pela Portaria Nº 

366 de 15 de Maio de 2018.  

As conclusões obtidas, a partir dessas avaliações, contribuíram para uma visão global e 

sistêmica da Educação no município, possibilitando estabeler metas e estratégias voltadas 

às prioridades do Município de Jaguaré/ES. Com necessidade de intervenção a curto, médio 

e longo prazo, estas metas têm como objetivo garantir o direito à Educação de qualidade 

para todos.  
 

 

2. PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PME 

O município de Jaguaré/Es aderiu à Rede de Assistência Técnica formativa para o 

Monitoramento e Avaliação dos Planos Municipais de Educação, em articulação com o 

Estado (SEDU/UNDIME/MEC) o qual, teve formação nos anos de 2016, 2017 e nos dias 

04/05 e 14/05/18 participaram da formação técnicos da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes. Após essa formação foi definida pela Comissão uma Agenda de 

Trabalho em 2016 e a periodicidade das reuniões de estudo e monitoramento do PME.  

O objetivo da Comissão é de avaliar e monitor o PME, entendo-se que monitorar é o ato 

contínuo de observação e registro dos dados e análise dos indicadores e avaliar é o ato 

periódico de dar valor aos resultados alcançados e as ações em andamento. Monitorar e 

avaliar se articulam continuamente em um único processo. 

O processo de Avaliação e Monitoramento do Plano de Educação iniciou-se com a 

instituição da Comissão de Avaliação e Monitoramento, nomeando seus membros através 

da Portaria nº 116 de 23/03/2016, sendo essa comissão modificada em 28/08/017, pela 

portaria nº 583 e, finalmente em 15 de maio de 2018 a atual comissão foi nomeada pela 

portaria nº 366/2018. 

O trabalho foi distribuído em 4 (quatro) Etapas, incluindo: Organização; Estudo do Plano; 

Monitoramento Continuamente das Metas e Estratégias; e Avaliação Periódica do Plano. Em 

2018 foi estruturada a Agenda de Trabalho, a fim de subsidiar a organização de todo o 

processo. 

Em 11 de maio de 2016 , o Fórum Municipal de Educação, as redes de ensino do município 

e a sociedade civil, participaram da Audiência Pública de Monitoramento do Plano Municipal 

de Educação que teve como objetivo apresentar e divulgar o trabalho desenvolvido pela 

Comissão, frente ao cumprimento das metas prevista no Plano Municipal. 
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Em Dezembro de 2017 foi elaborado e encaminhado para o Secretário Municipal de 

Educação e Cultura, o relatório de Monitoramento do PME, relativo aos anos de 2015 a 

2017, para análise e validação.  

Para a continuidade do desenvolvimento dos trabalhos, agora focando na Avaliação do 

PME, realizou-se uma reunião, em 18/05/18 com a Comissão de Avaliação e Monitoramento 

(foto abaixo), para orientações, organização do trabalho, orientação do Relatório de 

Avaliação, releitura e redistribuição das metas e estratégias do PME a serem avaliadas entre 

os integrantes da Comissão.  

Durante a construção do Relatório de Avaliação, ficou evidenciada a dificuldade na obtenção 

de dados referentes ao município, prejudicando a mensuração de muitas metas e 

estratégias que careciam de percentuais. Essa dificuldade já foi destadaca no Relatório de 

Monitoramento de 2017.  

A Audiência Pública para divulgação do Relatório de Monitoramento (2015 a 2017) e de 

Avaliação (2015-2018) do PME foi realizada no dia 24/08/2018 (foto abaixo), com 

participação do FME, Comissão de Avaliação e Monitoramento, Representantes da Escolas 

da Rede Privada e Estadual, Gestores das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal, 

representantes da Superintendência Regional de São Mateus e Secretaria de Gabinete 

representando o Prefeito Municipal.  

A Comissão trabalhou a com afinco e dedicação nas informações referentes à execução do 

Plano e tem papel fundamental em todo esse processo de avaliação e monitoramento. Ela 

fez a levantamentos, sistematizações, análises dos dados e participou efetivamente na 

organização técnica do presente documento. A composição dessa comissão é composta por 

membros da SEMEC (Secretaria Municipal de Educação e Cultura) vinculados aos setores 

Administrativo, Pedagógico e Financeiro, do COMEJ (Conselho Municipal de Educação) e 

do FME (Fórum Municipal de Educação). 

   

       

 

 

 

Reunião da Comissão de 
Avaliação e Monitoramento 

Audiência Pública para divulgação do Relatório de 
Monitoramento (2015 - 2017) e Avaliação (2015 - 2018) 
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3. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS 
 
I. META 01 - EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 

creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças1 de 

até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. 
 

Desde 1996 com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/96), 

a educação infantil passou a integrar a Educação Básica, sendo a primeira etapa, com 

finalidade do desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em seus 

aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da 

comunidade. 

 

Oferecer uma Educação Infantil de qualidade e atender toda a demanda existente é uma das 

prioridades do município, por entender a importância desta etapa na formação pessoal de 

cada criança. Para tanto, tem se buscado realizar ações para possibilitar um acesso cada 

vez mais amplo a fim de suprir toda a demanda existente. 

 

Em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde são buscados dados da população 

existente no município, nesta faixa etária, a fim de poder traçar ações que possam nortear 

os procedimentos necessários para esse atendimento. 

 

Até o presente momento, o município não tem conseguido atender a demanda existente de 

crianças de 0 a 03 anos. Em dezembro de 2017 os dados municipais coletados através do 

cadastro único apontavam que 78 crianças estavam na lista aguardando vaga. O percentual 

baixo de matrículas de crianças nesta faixa etária pode ser justificado pelo fato de o 

município ter uma grande extensão de área rural e também por muitas famílias dar 

preferência por manter essas crianças em casa, aos cuidados de familiares. Embora exista a 

disponibilidade de vagas, as famílias da área rural raramente têm procurado por matrícula na 

faixa de 0 a 3 anos de idade. É necessário, pensar ações que possibilitem ampliar o 

atendimento, a fim de poder, ao final do tempo de vigência deste plano, cumprir com a meta 

proposta. 

 

Em relação aos estudantes de 04 e 05 anos, todas as famílias que tem procurado este 

atendimento junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou as Unidades de Ensino 

tem a matrícula de seus filhos efetivada. Em parceria com as demais secretarias do 

município são mantidos atualizados dados e efetuada busca ativa a fim de que todas as 

http://www.infoescola.com/educacao/lei-de-diretrizes-e-bases-da-educacao/
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crianças nesta faixa etária frequentem a escola. 

 

 INDICADOR 1B 
Percentual da população de 0 a 03 anos que frequenta a 

escola/creche. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 50% 
DADO OFICIAL  36,7 

PNAD-2015 /Censo Demográfico 
2010 – IBGE (PAR) 

DADO MUNICÍPAL 41,6  CAPE/MPES 

Fonte: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 
 

Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/2697-jaguare/censo-escolar 
 

Analisando as tabelas acima verifica-se que embora tenha aumentado o número de crianças 

atendidas (0 a 3 anos), faz-se necessário a ampliação da oferta de vagas para atingir a meta 

prevista no PME. Vale ressaltar que no município de Jaguaré-ES há um número 

considerável de famílias que moram na zona rural onde não é ofertado creche e, para 

matricular na Unidade de Ensino mais próxima, as famílias dependem de transporte escolar 

e o mesmo não é disponibilizado para essa faixa etária. Outro fator é que muitas famílias 

fazem a opção em deixar as crianças em casa, uma vez que esse ensino não é obrigatório. 

Em relação ao cumprimento da meta de atendimento da pré-escola, o município não 

conseguiu atingir 100% do Indicador 1 A - Percentual da população de 04 a 05 anos que 

frequenta a escola até o ano de 2016. Diante desta realidade, a Comissão de Avaliação e 

Monitoramento decidiu produzir uma nota técnica (Nota Técnica nº 03 - Anexo IV), 

justificando que o município não tem medido esforços para localizar crianças que se 

encontram fora da escola. É preciso considerar também a especificidade do município, por 

INDICADOR 1A Percentual da população de 04 a 05 anos que frequenta a escola 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 100% 
DADO OFICIAL  87,1 

PNAD-2015 /Censo Demográfico 
2010 – IBGE (PAR) 

DADO MUNICÍPAL 93,4 CAPE/MPES 

Educação Infantil – Matrícula Inicial por Dependência Administrativa – 2010 a 2017 

ANO 
Municipal Privada 

Creche Pré-Escola Creche Pré-Escola 

2010 623 812 11 6 

2011 668 784 4 12 

2012 544 982 5 20 

2013 644 896 6 17 

2014 691 856 8 21 

2015 620 847 05 19 

2016 699 834 19 17 

2017 718 816 19 15 

http://www.qedu.org.br/cidade/2697-jaguare/censo-escolar
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ser uma região agrícola, há uma rotatividade de matrículas de outros municípios no período 

da colheita do café. 

Ações para avançar na meta: 

Objetivando o cumprimento da Meta, foi traçado ações para a realização de um 

levantamento da demanda existente no município de crianças de 0 a 5 anos que estavam 

fora da escola e posteriormente um mapeamento da demanda existente no Município. As 

ações realizadas pela coordenação da Educação Infantil foram: 

- Em março de 2016 – Elaboração de uma ficha de cadastro para que em parceria com a 

Secretaria Municipal de Saúde fosse feito esse levantamento via Agente de Saúde, porém o 

mesmo não foi concluído pelas mesmas; 

- Em dezembro de 2016 – Os professores das escolas do campo (PROVER), realizaram um 

levantamento da demanda existente nas comunidades, onde a partir desse foi constatado 

crianças de 04 e 05 anos fora da escola. Então foram realizadas reuniões com as famílias 

nas Comunidades de São Geraldo e Santa Maria Goreth, a fim de ofertar vaga e transporte 

para essas crianças na escola mais próxima de sua residência; 

- Visando garantir a ampliação da oferta de vagas nas creches e atendendo a uma 

recomendação do Ministério Público, a Secretaria Municipal de Educação e Cultura – 

SEMEC estabeleceu na portaria de matrícula de 2017 o cadastro online de vagas para 

creche. O cadastro é realizado nas secretarias das Unidades de Ensino da Rede Pública 

Municipal por meio do endereço eletrônico da Secretaria Municipal de Educação e Cultura - 

SEMEC, em link específico. Fica a cargo da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 

atualizar e divulgar a Lista Única a todas as Unidades Escolares da Educação Infantil, 

Conselho Tutelar e Ministério Público, bem como a convocação para o preenchimento da 

vaga disponibilizada pela Unidade de Ensino; 

- Em fevereiro de 2017 foi feita a publicação de um informativo no site da Prefeitura 

Municipal de Jaguaré sobre a busca ativa de crianças de 04 e 05 anos que estavam fora da 

escola; 

- Em março de 2017 – Houve a ampliação do atendimento às crianças de 03 anos na zona 

rural na EPM São Sebastião, EMEIEF São João do Estivado e EMEIEF Vargem Grande;  

- Em março de 2017 – Foi entregue um ofício aos líderes de comunidades (coordenadores e 

tesoureiros) no Salão São José (Matriz São Cipriano), a fim de buscar parceria junto às 

comunidades religiosas do Município, para fazerem um levantamento de crianças de 0 a 05 

anos de idade que estavam fora da escola. Dos 38 ofícios e formulários enviados as 

comunidades, 6 disserem não ter crianças nessa faixa etária, 6 comunidades devolveram o 

mesmo preenchido e 26 comunidades não deram o retorno. Foram detectadas 98 crianças 
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fora da escola, sendo 01 de 4 anos, 23 crianças de 3 anos, 21 crianças de 01 ano e 15 de 0 

(zero) anos.  

- A Prefeitura Municipal de Jaguaré/ES através da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes fez adesão no mês de Maio de 2018 ao Programa Busca Ativa Escolar, o 

qual tem a intenção de apoiar os governos na identificação, registro, controle e 

acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de 

evasão. 

- No mês de dezembro de 2017 a Coordenação da Educação Infantil entrou em contato com 

a Secretaria Municipal de Saúde, onde foi informada que a mesma tem cadastradas 1.046 

crianças de 0 a 3 anos de idade, porém não é um número preciso, uma vez que há áreas 

descobertas, sem acompanhamento das agentes de saúde. Atualmente (março 2018) estão 

matriculadas 738 crianças de 0 a 3 anos de idade, sendo 683 na Rede Pública e 55 na Rede 

Privada. Na Secretaria de Educação Cultura e Esporte há uma lista única com 78 crianças à 

espera por uma vaga, organizada por idade, considerando a data base 31 de março. O 

Município não negou a vaga para matricular essas crianças, e sim, ofertou a vaga no CEIM 

Nova Esperança, porém as famílias não se dispuseram a levar o (a) filho (a). Com relação às 

crianças de 04 e 05 anos de idade, a Secretaria de Saúde não tem o cadastro, portanto, não 

temos como saber se todas estão matriculadas. Atualmente estão matriculadas 829 crianças 

de 04 e 05 anos de idade, sendo 803 na Rede Pública e 26 na Rede Privada. 

 
II. META 02 - ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 

6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por 

cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano 

de vigência deste PME.  
 

A universalização do ensino fundamental e a garantia que o estudante conclua esta etapa 

até os 16 anos é o ideal para a educação básica. Sabendo que cada criança e adolescente 

possui sua história de vida, contexto familiar e características únicas. É necessário garantir 

além de disponibilização de vagas um ensino de qualidade para todos objetivando segundo 

a meta 2: a conclusão do ensino fundamental na idade adequada para 95% dos estudantes 

até 2025.  

 

Segundo dados do Observatório do PNE atualmente, 93,4% das pessoas desta faixa etária 

estão matriculados, por outro lado, analisando dados numéricos são 500 mil crianças e 



 

10 
 

 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PME 
 

adolescentes fora da escola no Brasil. Outro fato relevante e em 2012, apenas 67,4% dos 

adolescentes de 16 anos haviam concluído o ensino fundamental. 

 

Vale ressaltar que a garantia de acesso dos estudantes abrange todas as diversidades: 

pessoas com deficiência, em situação de extrema vulnerabilidade social, das zonas rurais, 

etc.  
 

Observa-se que comparando os dados de 2016 e 2017 houve uma diminuição  no 

quantitativo de matrículas do Ensino Fundamental dos anos iniciais passando de 4538 para 

4309, cerca de 229 estudantes a menos no total,  apresentados assim na tabela abaixo. 

Matrículas do Ensino Fundamental no Município de Jaguaré – 2016 e 2017 

Modalidade 
Nº de estudantes no 

ano de 2016 
Nº de estudantes no 

ano de 2017 

Matrículas 1º ano 489 440 

Matrículas 2º ano 516 468 

Matrículas 3º ano 579 576 

Matrículas 4º ano 491 536 

Matrículas 5º ano 520 462 

Matrículas 6º ano 570 562 

Matrículas 7º ano 594 511 

Matrículas 8º ano 428 524 

Matrículas 9º ano 351 330 

Total de Matrículas 1º ao 9ºano 4538 4309 
 Fonte Censo Escolar/INEP - QEdu.org.br.  

 

O município de Jaguaré a fim de garantir o cumprimento da meta, busca através de seu 

sistema de ensino, ofertar especificamente de 6 a 14 anos, vagas para matrículas em todas 

as unidades escolares municipais que possui esta modalidade, tanto das escolas localizadas 

na zona urbana quanto da zona rural. Além disso, oferece transporte para as unidades de 

ensino. 
 

Os dados do IDEB destacados abaixo, mostram que de 2007 onde foi criado obteve uma 

evolução passando de 4 para 5,5 em 2015, ultrapassando a meta de 2011 que era de 4,7. 
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Apesar da oferta e da parceria com setor de comunicação para divulgação da Portaria de 

matricula em diversos meios, percebe-se que ainda há estudante fora da escola, 

necessitando da realização do Programa Busca Ativa, que permite identificar e incluir 

meninos e meninas no sistema escolar. Em tempo,  a projeção pelo instituto Jones dos 

Santos Neves que é de 98,% do indicador onde mostra o percentual da população de 06 a 

14 anos que frequenta a escola, ainda não foi totalmente alcançada chegando a 96,9%. 

  

Com tudo, há uma rotatividade de estudantes nas escolas, estudantes faltosos e que em 

alguns casos são omissos pela família, pois não o encerem,  rematriculando-o após pegar a 

transferência. Desta forma, assim como observa-se na tabela abaixo o percentual de 

pessoas de 16 anos de idade com pelo menos o Ensino Fundamental concluído não atingiu 

a Meta prevista de 95%, considerando então o percentual de 10,7% a menos do que a 

projeção do Instituto Jones dos Santos Neves. 

INDICADOR 2A Percentual da população de 06 a 14 anos que frequenta a escola. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO OFICIAL 96,9% IBGE/ Censo Populacional 2010 (PAR) 

Projeção do 
instituto 

98,3% Dados do instituto Jones dos Santos Neves 

DADO 
MUNICÍPAL 

96,9% IBGE/ Censo Populacional 2010 (PAR) 

  

INDICADOR 2B 
Percentual de pessoas de 16 anos de idade com pelo menos o 

Ensino Fundamental concluído. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 95% 

DADO OFICIAL 68,0% IBGE/ Censo Populacional 2010 (PAR) 

Projeção do 
instituto 

78,7% Dados do instituto Jones dos Santos Neves 

DADO 
MUNICÍPAL 

68,0% IBGE/ Censo Populacional 2010 (PAR) 

Fonte: http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 
 

Outros dois fatores de interferência deste processo são a repetência e a reprovação. A 

busca diária pela qualidade do aprendizado e a eliminação da evasão/abandono torna 

desafiador para os sistemas de ensino, como analisamos abaixo.  
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Ações para avançar na meta: 

- Para acompanhar o desenvolvimento dos estudantes do município, foram utilizados 

instrumentos como: a ficha de amostra de escrita, estatísticas trimestrais de notas bem como 

a elaboração de sua síntese, o portfólio (1º ao 3º anos e para estudantes com deficiência) e 

ficha avaliativa trimestral (1º e 2º anos). Neste trabalho, os pedagogos das Unidades de 

ensino acompanham os planejamentos individuais e coletivos dos professores, realizando as 

orientações necessárias para o desenvolvimento dos trabalhos.  

- Nas escolas Unidocentes, Pluridocentes e EMEIEFs, os coordenadores do PROVER, 

acompanham de perto os professores em visitas em loco e em planejamento coletivo com 

todos os professores das escolas na SEMEC.  

 

2013 2014 2015 2016 2017

2360 2362 2370 2286 2257

105 131 138 187 151

14 10 0 0 3

2479 2503 2508 2473 2411

ENSINO FUNDAMENTAL - ESTATÍSTICA GERAL - SÉRIES INICIAIS - 2013 A 2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÉ

TOTAL 

1º AO 5º ANO

APROVADO

REPROVADO

DEIXOU DE FREQUENTAR

2360 2362 2370
2286 2257

105 131 138
187 151

14 10 0 0 3
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- Nas ECORMs, a coordenação pedagógica da SEMEC realiza visita semanalmente às 03 

escolas e mensalmente realizam planejamentos coletivos. 

- Para intensificar o trabalho e as orientações os pedagogos da secretaria municipal, 

realizam encontros mensais com os pedagogos do ensino fundamental inicial e final. Nestes 

momentos, que geralmente acontece na SEMEC, são discutidos documentos, organizações 

e outros temas relevantes ao trabalho do pedagogo na escola. Isso tudo é feito para garantir 

boas metodologias, melhorando assim o aprendizado dos estudantes.  

- As formações continuadas contribuem para o aperfeiçoamento de conhecimento dos 

docentes, pedagogos e gestores. Em 2017, a SEMEC proporcionou o curso de filosofia aos 

professores que atuam com a disciplina e pedagogos da secretaria. Para os professores do 

ciclo da alfabetização houve a participação da formação ação Alfa no mês de outubro. E 

FORCAMPO - “Formação na Modalidade de Educação do Campo de Jaguaré”, que 

aconteceu para professores, coordenadores e gestores voltados para a área de educação 

no campo. 

- Em 2018, foram ofertados e alguns estão em andamento as seguintes formações: 

Formação em matemática 4º e 5º ano do ensino fundamental, Metodologia de Ensino nas 

Disciplinas de Arte e educação Física da educação infantil e 1º ao 9º Ano do ensino 

fundamental, Formação em Filosofia, Formação de Gestores, Formação escola da Terra, 

PNAIC e Formação pela escola: Transporte escolar e PDDE. Além disso, aconteceu a III 

COMED - conferência municipal. 

- Em 2017, para correção do fluxo, a Secretaria de Educação conseguiu, a partir do mês de 

agosto, proporcionar o projeto reforço escolar, com objetivo de auxiliar alunos de cinco 

turmas dos 3os anos, do ensino fundamental inicial. E neste ano de 2018, algumas escolas já 

iniciaram a excussão do projeto. 

 

Distorção idade-série nas escolas de Jaguaré em 2016 

Nome da Escola Distorção Idade-Série 

EMEF MARCIANO ALTOE  19% 

EMEF CIPRIANO COCCO  10% 

EMEF SANTA CATARINA 13% 

EMEF NOVO TEMPO  10% 

EPM CABECEIRA DO SAO BRAZ  0% 

EMEIEF GIRAL 6% 

EMEIEF PATRIMONIO ALTOE 7% 

EM RIO PRETO 9% 

EMEF SANTA RITA DE CASSIA 15% 

EMEIEF SAO ROQUE 17% 

http://www.qedu.org.br/escola/168182/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/166758/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/166068/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/165628/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/167186/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/167187/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/167273/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/167274/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/162913/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/162914/distorcao-idade-serie?dependence=5
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EPM VARGEM GRANDE  3% 

EMEF PATRIMONIO NOSSA SRA DE FATIMA  13% 

EMEIEF JAPIRA 12% 

EM BOA VISTA  8% 

EM CABECEIRA DO CORREGO DA AREIA  20% 

EM CAXIMBAUZINHO  20% 

EM CORREGO DA AREIA  19% 

EM CORREGO DAS ABOBORAS 11% 

EM JUNDIA  0% 

EM SANTA RITA  0% 

EPM SAO SEBASTIAO 18% 

EPM SANTA MARIA GORETH  18% 

EPM SAO JOAO DO ESTIVADO  16% 

EMEF ORELIO CALIMAN  14% 

EMEF BARRA SECA DE PONTE NOVA 14% 

EM CORREGO MENEZES  18% 

EMEIEF PALMITINHO  24% 

EPM SAO SEBASTIAO DO ZANELATO 8% 
Fonte: Inep, 2015. 

 
III. META 03 - ENSINO MÉDIO 
  

Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) 

a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa 

líquida de matrículas no Ensino Médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 
 

Com a promulgação da LDB 9.394/96, o Ensino Médio passou a ser configurado com uma 

identidade própria, como etapa responsável pela terminalidade do processo formativo da 

Educação Básica a qual deve proporcionar ao estudante uma base unitária de modo que o 

leve a pensar e compreender as determinações da vida social e econômica articulada ao 

trabalho, ciência, tecnologia e cultura. Conforme o artigo 35 da LDB, o Ensino Médio tem por 

finalidade: 

I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no Ensino 
Fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; 
II – a preparação básica para o trabalho, tomado este como princípio educativo, e 
para a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de 
enfrentar novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; 
III – o aprimoramento do estudante como um ser de direitos, pessoa humana, 
incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 
pensamento crítico; 
IV – a compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos presentes na 
sociedade contemporânea, relacionando a teoria com a prática. 

 
A Meta 3 visa, além de universalizar o acesso à educação entre a população de 15 a 17 

anos, garantir que ao menos 85% desses jovens estejam frequentando o EM, que 

corresponde à etapa de ensino considerada adequada para essa faixa etária. A 

http://www.qedu.org.br/escola/162915/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/168183/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/168186/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/165011/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/168190/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/168192/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/168193/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/168194/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/168196/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/162930/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/162933/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/168201/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/166755/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/166756/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/166757/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/166759/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/161461/distorcao-idade-serie?dependence=5
http://www.qedu.org.br/escola/162456/distorcao-idade-serie?dependence=5
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universalização do acesso à escola e a garantia de que os jovens usufruam da educação 

básica na idade ideal demandam esforços incisivos dos agentes públicos, pois nessa idade 

muitos dos jovens deixam a escola para entrar no mercado do trabalho. 

Em relação ao cumprimento da meta, sendo esta etapa de ensino de responsabilidade do 

Estado, e consiste, em etapa essencial para o prosseguimento nos níveis de graduação e 

subsequentes. Cabe ao município colaborar com ações para viabilizar o acesso e 

permanência desses jovens a educação, e diante desta realidade, a Comissão de Avaliação 

e Monitoramento decidiu produzir uma nota técnica (Nota Técnica nº 01 - Anexo IV), 

justificando que o município busca dar conta do atendimento à demanda da Educação 

Infantil e Ensino Fundamental na sua rede de ensino. Compreende-se que a rede estadual 

de ensino busque ações para atingir a meta. 

INDICADOR 3A Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 100% 
DADO OFICIAL 77,6 

IBGE/ Censo Populacional 2010 
(PAR) 

DADO MUNICÍPAL 67,4 IBGE/ Censo Populacional 2010/INEP  

 

INDICADOR 3B 
Taxa de escolarização líquida no Ensino Médio da população de 15 

a 17 anos. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 85% 
DADO OFICIAL 45,9 

IBGE/ Censo Populacional 2010 
(PAR) 

DADO MUNICÍPAL 52,3 IBGE/ Censo Populacional 2010/INEP 

 
Os dados oficiais informados foram retirados do PAR (Plano de Ações Articuladas) que tem 

como fonte: Estado, região e Brasil PNAD – 2015 e IBGE/ Censo populacional - 2010. E se 

Baseado nos dados, o nosso município conta com 77,6% como percentual da população de 

15 a 17 anos que frequenta a escola ou já concluiu a Educação Básica e 45,9% que 

frequenta o ensino médio ou possui Educação Básica.  

 

Pelos dados expostos no item Taxa de escolarização líquida no Ensino Médio da população 

de 15 a 17 anos é possível perceber que a meta alcançada pelo município está um tanto 

distante da meta prevista o que gera preocupação e a necessidade de se pensar em 

estratégias mais eficazes. No entanto, fator como a diminuição no índice de matrículas é o 

que tem aumentado esta distância. Pode-se verificar isso, conforme a tabela abaixo. 
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Fonte:inep.gov.br/dados/consulta-matricula 
 

Para calcular a taxa de escolarização líquida do Ensino Médio da população de 15 a 17 anos 

tomou-se a tabela Dados Demográficos da população referida no Instituto Jones dos Santos 

Neves, e o número de Matrículas com idade de 15 a 17 anos referente ao ano de 2017, por 

Dependência Administrativa, retirada do site do INEP.  

A ausência do número de matrículas nos anos de 2015 a 2017 da rede privada se justifica 

devido a mesma ser considerada como modalidade de Ensino Médio integrado a Educação 

Profissional.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 

Ações para avançar na meta: 

- A Rede Municipal de Educação garante o acesso e a permanência de todos os alunos que 

buscam vagas nas unidades educacionais da Rede Municipal, os quais são atendidos e até 

concluírem a etapa na idade recomendada, ficando a cargo da esfera estadual a garantia de 

vagas no Ensino Médio. 

- No município, existe a oferta, na Escola Estadual de Ensino Médio Pedro Paulo Grobério, 

através da rede estadual, de Ensino Médio, gratuito, diurno e noturno, a fim de atender a 

demanda existente e proporcionar o acesso, também, àqueles que precisam trabalhar. É 

oferecido transporte escolar, em parceria com o município, para os estudantes da área rural, 

que dele necessitam, a fim de garantir o acesso a todos. 

- O Governo do Estado atualmente vem desenvolvendo os projetos: Programa Ensino Médio 

Inovador - ProEMI e Jovem de Futuro que tem por objetivo reduzir a evasão e melhorar o 

índices das unidades de ensino. Preconizam-se mudanças no Ensino Médio vislumbrando 

uma nova dinâmica a esta etapa do processo educativo bem como da organização dos 

saberes com a proposição da reforma do Ensino Médio pela Medida Provisória 746/2016, 

regulamentada pela Resolução FNDE nº 4 de 25 de outubro de 2016. 

- A secretaria Municipal de Educação apoia/colabora com o Governo Estadual na expansão 

Ensino Médio – Matrícula Inicial por Dependência Administrativa – 2008 a 2017 

ANO Estadual Privada 

2008 789 89 

2009 834 87 

2010 893 92 

2011 864 108 

2012 968 118 

2013 924 114 

2014 873 82 

2015 885 - 

2016 834 - 

2017 794 - 
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do Ensino Médio através da divulgação do período de matrículas, disponibilizando auxiliares 

de secretarias escolares nas unidades de ensino para efetuar cadastro de pré-matrícula. 

 
IV. META 04 - EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA 

 

Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 

TGD e altas habilidades ou superdotação, o acesso à Educação Básica e 

ao AEE, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema 

educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 
 

De acordo com a LDB 9394/96, Art. 588, entende-se por Educação Especial a modalidade 

da educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para pessoas 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades. 

 

A convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência foi regulamentada no Brasil 

pelos Decretos nº 186/2008 e nº 6.949/2009 e orientou a elaboração do documento intitulado 

Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008). 

Nesse documento, a Educação Especial é definida como modalidade de ensino, 

complementar e/ou suplementar à escolarização, devendo perpassar todos os níveis, etapas 

e modalidades, tendo como público-alvo os alunos com deficiência, transtornos globais de 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. 

 

Também estabelece que a escola regular deve ser compreendida como um espaço de 

direito de todos os alunos, independente de suas necessidades e especificidades. 

Nesse sentido, a Educação Especial deverá ser compreendida como parte integrante do 

ensino regular e não mais como um sistema paralelo à educação. 
 
 
 

 

INDICADOR 4A 
Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que 

frequenta a escola. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 100% 
DADO OFICIAL 86,3 IBGE/Censo Populacional 2010 

DADO MUNICÍPAL 86,3 IBGE/Censo Populacional 2010 

INDICADOR 4B 

Percentual de matrículas em classes comuns do Ensino Regular 
e/ou EJA da Educação Básica de alunos de 4 a 17 anos de idade 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 100% 
DADO OFICIAL - - 

DADO MUNICÍPAL - - 
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Como não dispomos de dados demográficos atualizados não foi possível avaliar sobre a 

evolução dos indicadores, os dados informados no indicador 4A foram retirados do PAR 

(Plano de Ações Articuladas) que tem como fonte: Estado, região e Brasil PNAD – 2015 e 

IBGE/ Censo populacional - 2010.  

Faz-se necessário pensar ações que possam tornar possível à utilização dos 

indicadores/dados e tornar visível a todos.  

 Diante dessa situação, acompanhar o número total de matrículas de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em classes 

comuns foi à forma encontrada para acompanhar o indicador da meta. A tabela abaixo 

mostra que ao longo do período o número de matrículas de alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em classes 

comuns vem aumentando, atendendo a determinação legal. 

Porcentagem de matrículas de alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em classes comuns. 

Ano Classes Comuns Classes Especiais Escolas Exclusivas 

2007 43,1% 75 1,7% 3 55,2% 96 

2008 53,2% 99 0% 0 46,8% 87 

2009 46,4% 65 0% 0 53,6% 75 

2010 100% 89 0% 0 0% 0 

2011 100% 96 0% 0 0% 0 

2012 100% 126 0% 0 0% 0 

2013 100% 121 0% 0 0% 0 

2014 100% 114 0% 0 0% 0 

2015 100% 128 0% 0 0% 0 

2016 100% 138 0% 0 0% 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
www.observatoriodopne.org.br 

  

Ações para avançar na meta: 

- No último levantamento de dados do Setor de Educação Especial Inclusiva, realizado no 

ano de 2017 totalizaram-se aproximadamente 80 estudantes com deficiência, sendo estes 

matriculados em creches, educação infantil e ensino fundamental/inicial e final, esses 

estudantes são acompanhados pelo Setor de Educação Especial Inclusiva desta 

Secretaria composta por: 4 pedagogas, 1 psicóloga e 2 fonoaudiólogas com a finalidade 

de acompanhar os estudantes com deficiências e transtornos globais de desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação. O município disponibiliza para um trabalho pedagógico 

mais individualizado e com a função de auxiliar os professores em sala de aula: 31 

professores de apoio, 24 monitores e 44 estagiários e para o trabalho Educacional 

http://www.observatoriodopne.org.br/
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Especializado AEE no contra turno conta com 9 salas de recursos multifuncionais, 

mantendo convênio com a Associação Pestalozzi de Jaguaré CAEE “Luz da Vida” que 

atende aproximadamente 18 estudantes. 

- Esta Secretaria realiza articulações para manter parcerias com as famílias, Conselhos e 

Secretarias municipais: Saúde, Obras, Transporte e Assistente Social sendo esta última 

manutenção da articulação para acompanhamento deste público beneficiário do BPC 

(Benefício de Prestação Continuada). 

 
V. META 05 - ALFABETIZAÇÃO 
 

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do Ensino 

Fundamental. 

O ingresso da criança a partir dos seis anos de idade no Ensino Fundamental, conforme 

determinado pela Lei nº 11.274/2006, tem como perspectivas, além de melhorar as 

condições de equidade e qualidade da Educação Básica e estruturar um novo Ensino 

Fundamental, assegurar um alargamento do tempo para as aprendizagens da alfabetização 

e do letramento. 

 

De acordo com as Diretrizes Curriculares para a Educação Básica, os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental devem assegurar: a) a alfabetização e o letramento; b) o 

desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da Língua 

Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes, a Educação Física, assim como o 

aprendizado da Matemática, de Ciências, de História e de Geografia; c) a continuidade da 

aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos 

que a repetência pode causar no Ensino Fundamental como um todo, e, particularmente, na 

passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro. 
 

Essa meta é de extrema importância para que se possa dar uma base necessária para uma 

formação com excelência. Garantir que as crianças estejam alfabetizadas dentro da idade 

recomendada é essencial para o sucesso escolar e para o enfrentamento de problemas 

como a infrequência, a distorção idade/série e o abandono escolar.  
 

Matrículas no Ensino Fundamental no Município de Jaguaré – 2015 a 2017 

Matrículas/ano 2015 2016 2017 

Matrículas 1º ano 528 estudantes 489 estudantes 440 estudantes 

Matrículas 2º ano 497 estudantes 516 estudantes 468 estudantes 

Matrículas 3º ano 554 estudantes 579 estudantes 576 estudantes 

Total geral: 1.579 1.584 1.484 
     Fonte Censo Escolar/INEP - QEdu.org.br  
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Como podemos observar na tabela acima, o número de matrículas nos anos iniciais no 

município de Jaguaré mantém certa estabilidade entre os anos de 2015 a 2017. De forma 

geral, são recebidos no Ensino Fundamental Inicial aproximadamente 1.450 estudantes 

anualmente. 

Rendimento Escolar - Detalhamento por ano escolar em 2016 

Anos Iniciais Reprovação Abandono Aprovação 

1º ano EF 
0,0% 

nenhuma reprovação 
0,0% 

nenhum abandono 
100,0% 

489 aprovações 

2º ano EF 
0,0% 

nenhuma reprovação 
0,0% 

nenhum abandono 
100,0% 

516 aprovações 

3º ano EF 
14,9% 

87 reprovações 
0,0% 

nenhum abandono 
85,1% 

493 aprovações 
http://www.qedu.org.br/cidade/2697-jaguare/taxas-rendimento/todas-as-redes/rural-e-urbana 

 

Em consonância com os dados apresentados no quadro acima, podemos constatar a 

inexistência de reprovação nos 1º e 2º anos do Ensino Fundamental Inicial em Jaguaré no 

ano de 2016. Tal fato pode ser explicado pela Promoção desse público, pautada pelo 

Processo de Classificação e Reclassificação estabelecido no Regimento Comum das 

Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Jaguaré/ ES no capítulo 5.  

 

No que tange a análise dos indicadores quanto a proficiência de leitura e escrita e 

matemática nos deparamos com os seguintes quadros:  

Quadro 1 

INDICADOR 5A Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 5% 
DADO OFICIAL 12,2% 

INEP - Avaliação Nacional da 
Alfabetização - ANA 

DADO MUNICÍPAL 12,2% 
INEP - Avaliação Nacional da 

Alfabetização - ANA 
 

Quadro 2 

INDICADOR   5B Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 5% 
DADO OFICIAL 12,0 

INEP - Avaliação Nacional da 
Alfabetização - ANA 

DADO MUNICÍPAL 12,0 
INEP - Avaliação Nacional da 

Alfabetização - ANA 
 

Quadro 3 

INDICADOR   5C Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 5% 
DADO OFICIAL 42,2 

INEP - Avaliação Nacional da 
Alfabetização - ANA 

DADO MUNICÍPAL 42,2 
INEP - Avaliação Nacional da 

Alfabetização - ANA 
Fonte: Avaliação Nacional da Alfabetização- INEP – ANA 2014 e 2016 
 

http://www.qedu.org.br/cidade/2697-jaguare/taxas-rendimento/todas-as-redes/rural-e-urbana?year=2016
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De acordo com os quadros anteriores, o percentual de estudantes com proficiência 

insuficiente em Leitura (nível 1 da escala de proficiência) é de 12,2%. Neste caso, 12,2% 

dos estudantes não são capazes de ler palavras com estrutura silábica canônica, não 

canônica e ainda que alternem nessas duas habilidades. 

 

No que tange o percentual de estudantes com proficiência insuficiente em Matemática 

podemos observar que o Dado Oficial corresponde a 42,2%, valor esse igual ao percentual 

obtido pelo Município.  
 

Salientamos que os quadros 1,2 e 3 apresentam a série histórica 2014/2016 dos resultados 

das avaliações educacionais ANA – Avaliação Nacional da Alfabetização, realizadas no 

município durante o período. 
 

RESULTADO – ANA  - 2013 , 2014 E 2016 

SFERA ABORDAGEM 

NÍVEL DE PROFICIÊNCIA 

NÍVEL 1 - % NÍVEL 2 - % NÍVEL 3 - % NÍVEL 4 - % NÍVEL 5 - % 

2013 2014 2016 2013 2014 2016 2013 2014 2016 2013 2014 2016 2013 2014 2016 

ESTADO LEITURA 17,81 16,31 14,16 32,25 33,37 30,78 37,92 37,11 38,06 12,01 13,21 16,99 - - - 

MUNICÍPIO LEITURA 11.98 15.31 12,28 30.04 33.69 28,44 46.14 41.16 39,07 11.84 9.84 20,2 - - - 

 

ESTADO ESCRITA 14,22 8,66 9,89 25,15 11,39 13,18 24,34 10,06 0,80 33,19 63,94 65,62 - 5,95 10,51 

MUNICÍPIO ESCRITA 3.60 5.51 6,36 19.24 6.96 4,09 29.53 14.05 1,56 46.21 70.21 77,95 - 3.27 10,05 

 

ESTADO MATEMÁTICA 16,97 17,83 14,88 32,59 32,85 30,0 20,38 20,16 21,40 30,05 29,16 33,72 - - - 

MUNICÍPIO MATEMÁTICA 9.95 15.52 11,44 33.36 34.51 30,85 23.30 18.30 20,05 33.39 31.67 37,05 - - - 

 

Ações para avançar na meta: 

Para tanto, o município de Jaguaré busca realizar o acompanhamento e monitoramento das 

aprendizagens mediante: 

- Visitas periódicas às Unidades de Ensino realizadas pelos setores pedagógicos da 

SEMEC; 

- Análise e orientações pedagógicas: mediante dados obtidos pelas amostras de escrita, 

estatísticas trimestral e resultados das avaliações externas (ANA e PAEBES) 

- Orientação aos pedagogos e professores quanto à correta utilização dos instrumentos 

avaliativos: portfólio, amostras de escrita, ficha de avaliação individual trimestral (1º e 2º 

anos) e avaliação trimestral dos 3º anos.  

Entretanto, mesmo com todas as ações descritas anteriormente podemos destacar como um 

fator preocupante o número de reprovações no ciclo de alfabetização (1° ao 3° ano), como 

podemos observar na tabela abaixo: 
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REPROVAÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS - 1º AO 3º ANO - 2010 A 2016 

ANO 1º ANO 2º ANO 3º ANO 

2010 1,3 5,8 7,0 

2011 1,1 9,5 9,0 

2012 0,7 11,1 7,3 

2013 1,1 0,8 7,4 

2014 0,9 0,4 12,3 

2015 0,4 0,6 12,6 

2016 0,0 0,0 14,9 
Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/2697-jaguare/taxas-rendimento 

 

Todavia, objetivando potencializar o processo de alfabetização foi ofertada como Formação 

para os professores alfabetizadores nos anos de: 

- 2013, 2014, 2015 e 2017 – A forma formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na 

Idade Certa - PNAIC para todos os professores alfabetizadores (1º ao 3º ano);   

- 2015, 2016 e 2018 – Os professores dos anos iniciais do ensino Fundamental 

participaram/participam da Formação Escola da Terra Capixaba, objetivando refletirem 

acerca dos instrumentos pedagógicos específicos utilizados nas escolas do campo. 

- 2017- Ofertou a formação AçãoAlfa com carga horária de 80 horas, em parceria com o 

governo do Estado contemplando todos os professores das turmas de 1º e 2º anos, 

professores de AEE e pedagogos.  
 

É importante salientar a participação do município em 2018 no Programa Mais 

Alfabetização, criado pela Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, como estratégia do 

Ministério da Educação para fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de 

alfabetização dos estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino 

fundamental. O mesmo tem o objetivo de fortalecer e alicerçar as unidades escolares no 

processo de alfabetização, para fins de leitura, escrita e matemática, dos estudantes no 1º 

ano e no 2º ano do ensino fundamental. Para isso, o Ministério da Educação garantirá apoio 

adicional, prioritariamente no turno regular, do assistente de alfabetização ao professor 

alfabetizador, por um período de cinco horas semanais. 

 

O referido programa esta sendo desenvolvido nas escolas municipais descritas, de acordo 

com a tabela abaixo: 

UNIDADE DE ENSINO 

EMEF “Barra Seca Ponte Nova” 

EMEF “Cipriano Cocco” 

EMEF “Marciano Altoé“ 

EMEF “Novo Tempo“ 

EMEF “Orélio Caliman” 

EMEF “Patrimônio Nossa Senhora de Fátima” 

EMEF “Santa Catarina“ 

http://www.qedu.org.br/cidade/2697-jaguare/taxas-rendimento
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EMEF “Santa Rita de Cássia” 

EMEIEF “Giral” 

EMEIEF “Palmitinho” 

EMEIEF “Patrimônio Altoé” 

EMEIEF “São Roque” 

EMEIEF “Adenil Massini Quiuqui” 
 

Considerando a necessidade de melhorar os níveis de alfabetização das crianças capixabas 

e garantir o trabalho de colaboração entre municípios e estado foi criado o Pacto Pela 

Aprendizagem no Espírito Santo- PAES. Todas as ações do PAES são refletidas pelo Núcleo 

de Apoio às ações do PAES nos municípios- NUPAES, o mesmo foi instituído pela lei nº 

10.631 de 28/03/17, D.O. de 29/03/2017, objetivando viabilizar e fomentar o regime de 

colaboração entre a rede estadual e as redes municipais de ensino, a partir do diálogo 

permanente e ações conjuntas voltadas para o fortalecimento da aprendizagem e melhoria 

dos indicadores educacionais dos alunos, das unidades de ensino e das referidas rede de 

educação básica no Espírito Santo, envolvendo domínio da leitura, escrita e cálculo 

adequados a cada idade e escolarização nas duas primeiras etapas de ensino da educação 

básica. 
 

Para o planejamento das ações pedagógicas os estudantes de 1º ano foram submetidos no 

início do ano letivo de 2018 a uma avaliação diagnóstica em seguida, foi introduzido à 

prática docente o uso do Material Estruturado, ou seja, um recurso didático composto por 

Manual do Professor, encartes para os estudantes divido trimestre, cartazes, livros de leitura 

e jogos.  

 
VI. META 06 - EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 

Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) 

das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 17% (dezessete por cento) dos 

estudantes da Educação Básica. 
 

O propósito de políticas públicas que visam uma Educação em Tempo Integral se relaciona 

a ampliação de oportunidades e situações que promovam aprendizagens significativas e 

emancipadoras, a melhoria da qualidade da educação e do rendimento escolar. 

Tal proposta é reiterada na Constituição Federal, artigos 205, 206 e 227; Estatuto da Criança 

e do Adolescente, Lei nº 9.089/90; Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 

9.394/96, Art. 34; Plano Nacional de Educação, Lei nº 13.005/2014; e no Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação, Lei nº 11.494/2007. 
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Entretanto é importante destacar que Educação Integral não é apenas sinônima de mais 

tempo na escola. Para os alunos matriculados nessa modalidade de ensino, é preciso 

propiciar múltiplas oportunidades de aprendizagem mediante o desenvolvimento de 

atividades como “apoio pedagógico, reforço e aprofundamento da aprendizagem, 

experimentação e pesquisa científica, cultura e artes, esporte e lazer, tecnologias da 

comunicação e informação, afirmação da cultura dos direitos humanos, preservação do meio 

ambiente, promoção da saúde” e outras que permitam articulação ao currículo e áreas de 

conhecimento, bem como as vivências e práticas socioculturais, alinhadas ao projeto político 

pedagógico da escola. (DIRETRIZES CURRICULARES NACIONAIS GERAIS PARA A 

EDUCAÇÃO BÁSICA, p. 125, 2010). 

 

As Escolas de Tempo Integral passam a oferecer, além de uma educação de qualidade no 

turno regular, atividades pedagógicas no turno inverso, atendendo os estudantes de forma 

completa. Além de profissionais capacitados e materiais didáticos, cada estudante recebe no 

mínimo três refeições diárias, garantindo melhores condições para o seu aprendizado. São 

trabalhados em todas as áreas do conhecimento, ampliando, com metodologias 

diversificadas, os conteúdos da base curricular.  

 

INDICADOR 6A 
Percentual de alunos da educação básica pública em tempo 

integral. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 17% 
DADO OFICIAL 11,5% 

PAR-Censo da Educação Básica 
2015 

DADO MUNICÍPAL 15,8% Setor de Inpeção Escolar – SEMEC6 

 

INDICADOR 6B 
Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que 

permanece no mínimo 7 horas diárias em atividades escolares. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 35% 
DADO OFICIAL 33% 

PAR-Censo da Educação Básica 
2015 

DADO MUNICÍPAL 21% Setor de Inpeção Escolar – SEMEC6 
6
Levamento realizado pelo Setor Inspeção Escolar no ano de 2016 da Secretaria Municipal de Educação, com número de matrículas de 

estudantes/Unidades de Ensino em Tempo Integral. 

A Rede Municipal e Estadual de Educação de Jaguaré, conta com 41 unidades escolares de 
Educação Básica, a saber: 
 

UNIDADES DE ENSINO 

REDE PÚBLICA MUNICIPAL 

01 Centro de Educação Infantil Municipal “Água Limpa” 

02 Centro de Educação Infantil Municipal “Barra Seca” 

03 Centro de Educação Infantil Municipal “Boa Vista” 

04 Centro de Educação Infantil Municipal “Dom Bosco” 

05 Centro de Educação Infantil Municipal “Fatima” 
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06 Centro de Educação Infantil Municipal “Luz do Futuro” 

07 Centro de Educação Infantil Municipal “Nossa Senhora da Penha” 

08 Centro de Educação Infantil Municipal “Novo Tempo” 

09 Centro de Educação Infantil Municipal “Nova Esperança” 

10 Escola Municipal de Ensino Fundamental “Barra Seca Ponte Nova” 

11 Escola Municipal de Ensino Fundamental “Cipriano Cocco” 

12 Escola Municipal de Ensino Fundamental “Marciano Altoé“ 

13 Escola Municipal de Ensino Fundamental “Novo Tempo” 

14 Escola Municipal de Ensino Fundamental “Orélio Caliman” 

15 Escola Municipal de Ensino Fundamental “Patrimônio Nossa Senhora de Fátima” 

16 Escola Municipal de Ensino Fundamental “Santa Catarina“ 

17 Escola Municipal de Ensino Fundamental “Santa Rita de Cássia” 

18 Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Giral” 

19 Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Adenil Massini Quiuqui” 

20 Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Palmitinho” 

21 Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Patrimônio Altoé” 

22 Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “São João do Estivado” 

23 Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “São Roque” 

24 Escola Municipal de Educação Infantil e Ensino Fundamental “Vargem Grande” 

25 Escola Comunitária Rural Municipal de “Giral” 

26 Escola Comunitária Rural Municipal de “Japira” 

27 Escola Comunitária Rural Municipal de “São João Bosco” 

28 Escola Pluridocente Municipal “Cabeceira do São Braz” 

29 Escola Pluridocente Municipal “Santa Maria Goreth” 

30 Escola Pluridocente Municipal “São Sebastião do Zanelato” 

31 Escola Pluridocente Municipal “São Sebastião” – Giral 

32 Escola Unidocente Municipal “Boa Vista” 

33 Escola Unidocente Municipal “Cabeceira do Córrego da Areia” 

34 Escola Unidocente Municipal “Caximbauzinho” 

35 Escola Unidocente Municipal “Córrego da Areia“ 

36 Escola Unidocente Municipal “Córrego das Abóboras” 

37 Escola Unidocente Municipal “Córrego Menezes” 

38 Escola Unidocente Municipal “Jundiá” 

39 Escola Unidocente Municipal “Rio Preto” 

REDE ESTADUAL 

40 Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio “Irmã Tereza Altoé” 

41 Escola Estadual de Ensino Médio “Pedro Paulo Grobério” 
 

 

Quantidade de matrículas no Município em 2016 e 2017 de acordo com o censo: 
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O município de Jaguaré em 2016 ofereceu Educação em tempo Integral em 21% das 

escolas Públicas Municipais, atendendo no total 612 estudantes da Educação Básica do 

Município, através do Programa Mais Educação, nas escolas em Regime de Alternância e 

na escola em Tempo Integral.  

Ressaltamos conforme determina o Artigo 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

 “Os Municípios incumbir-se-ão de: [...] V “oferecer a educação infantil em creches e pré-
escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de 
ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição 
Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino”. 

 

Diante disso, a educação em tempo integral é de competência de cada mantenedora, não 

podendo o Município legislar sobre o que não lhe compete, conforme tabela apresentada 

acima.  

 

Escolas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio por quantidade de alunos 

matriculados em tempo integral. Quantidade em porcentagem em relação a rede em 

Educação em tempo Integral. 

Ano Todas as redes 

2011 10,9% 5 

2012 10,9% 5 

2013 10,9% 5 

2014 10,6% 5 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 

Ações para avançar na meta: 

- O Município mantém regime de colaboração através de adesão via PAR - Programa de 

Ações Articuladas ou com recursos próprios as ampliações e reestruturações das escolas. 

Em 2016 foi realizada a ampliação da EMEF Novo Tempo e EMEF Cipriano Coco com 

recursos próprios e construção da quadra poliesportiva na EMEIEF São Roque via PAR. 

- Parcerias com ações governamentais especificamente do Programa Novo Mais Educação, 

que realizados por adesão no PAR pela  da rede e  adesão pela unidade de ensino pelo 
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PDDE Interativo. Em 2018 está aguardando a liberação do recurso para executar o 

programa em duas Unidade de Ensino EMEF Santa Catarina e EMEF Barra Seca. 

- O Município garante vaga aos estudantes com deficiência, transtorno globais e altas 

habilidades ou superdotação nas atividades de tempo integral e nas salas de recurso onde 

existe a demanda. 

- O município está com um projeto com o departamento de Cultura e Esporte em vincular as 

oficinas oferecidas por estes setores no currículo escolas. 

 
VII. META 07 - APRENDIZADO ADEQUADO NA IDADE CERTA 
 

Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes 

médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica IDEB. 

 

A garantia de padrão de qualidade no que tange a oferta de ensino nas unidades escolares 

de Educação Básica vem sendo – mesmo apontada como direito na Constituição Federal de 

1988 - um discurso recorrente e persuasivo na política educacional brasileira, principalmente 

na última década. No Brasil, a qualidade da Educação Básica vem sendo associada ao 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Esse índice, criado em 2007 pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), se constitui 

de dois indicadores: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de desempenho 

nas avaliações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) como: a 

Prova Brasil ou a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB). 
 

Observa-se que os dados do Ideb do município, apresentados nas tabelas abaixo, mostram 

que os resultados vêm alcançando as metas projetadas tanto para os anos iniciais, anos 

finais e ensino médio. 

IDEB - Anos iniciais 

 
 

IDEB - Anos Finais  

 
IDEB - Ensino Médio 

 
Fonte: http://ideb.inep.gov.br 
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INDICADOR 7A Média do IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 6,1 
DADO OFICIAL 5,3 INEP 

DADO MUNICÍPAL 5,5 INEP 

 

INDICADOR 7B Média do IDEB nos anos finais do ensino fundamental. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 5,5 
DADO OFICIAL 5,1 INEP 

DADO MUNICÍPAL 4,4 INEP 

 

INDICADOR 7C Média do IDEB do ensino médio. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 - 
DADO OFICIAL 3,7 INEP 

DADO MUNICÍPAL 3,4 INEP 
 

Para a análise serão trazidos dados referentes à aprovação, a distorção idade-série e os 

resultados das médias de desempenho da Prova Brasil. De acordo com a Tabela abaixo, 

observa-se que os indicadores de aprovação no Ensino Fundamental (anos iniciais) 

variaram no período, com resultados satisfatórios, pois vem reduzindo a taxa de reprovação 

totalizando 13% em 2014.  
 

Distorção idade-série - Anos Iniciais 

 
Fonte: Observatório do PNE 

Analisando os dados da tabela abaixo a rede privada apresentou um diminuição significativa 

na distorção idade-série, porém na rede pública houve um crescimento de 26,7% para 

30,6% não sendo satisfatório. 
 

Distorção idade-série - Anos Finais 
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As taxas de distorção idade-série mostram, conforme abaixo, que no Ensino Médio os 

resultados não são satisfatórios na rede pública quanto na privada, demonstrando apenas 

uma pequena redução.  
 

Distorção idade-série - Ensino Médio 

 
 

Resultado da Prova Brasil 2013 
 

Cabe ressaltar os avanços alcançados na evolução das médias de desempenho da Prova 

Brasil em Língua Portuguesa e Matemática no 5° ano, no entanto  no 9° ano do Ensino 

Fundamental na disciplina de Língua Portuguesa manteve-se e em Matemática houve uma 

redução. 
  

A porcentagem apresentada como resultado é a proporção de alunos que aprenderam o 

adequado ( níveis proficiente e avançado), em Língua Portuguesa:  na competência de 

leitura e interpretação de textos e, em Matemática: na competência de resolução de 

problemas. 
 

http://www.qedu.org.br/brasil/proficiencia 
 
 

Informática 
Sabe-se que um currículo se efetiva mediante uma materialidade pedagógica e de 

infraestrutura, que permita sua concretização como: acesso a computador, Internet e banda 

larga, laboratório de informática e ciências, biblioteca ou sala de leitura, quadra, energia 

elétrica, água tratada e esgoto sanitário em todas as escolas da Educação Básica conforme 

tabelas abaixo. 

 

REDE 

PORTUGUES MATEMÁTICA 

5º ANO 9º ANO 5º ANO 9º ANO 

2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 2009 2011 2013 2015 

JAGUARÉ 24% 29% 40% 59 25% 19% 25% 32 25% 22% 35% 38 13% 12% 12% 13 

ESTADO 35% 41% 45% 56 27% 28% 28% 32 32% 36% 39% 42 14% 17% 16% 16 

BRASIL 30% 35% 38% 50 20% 20% 21% 30 28% 31% 32% 39 9% 11% 10% 14 

http://www.qedu.org.br/brasil/proficiencia
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Infraestrutura 
Quanto aos aspectos relacionados à infraestrutura, os dados mostram  na tabela abaixo  que 

se atende  o acesso à  água tratada, esgoto sanitário, energia elétrica, banda larga, 

biblioteca ou sala de leitura, quadra e laboratório de ciências nas escolas públicas. 
 

 
 
Repetência e Abandono 
Um sistema de ensino ideal é aquele em que todas as crianças e adolescentes têm acesso à 

escola, não desperdiçam tempo com repetências, não abandonam a escola precocemente e, 

ao final de tudo, aprendem (INEP, 2013). 
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 Ações para avançar na Meta: 
Implantação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

-Encontram-se em andamento estudos municipais e estaduais para estruturação do 

currículo, voltados com base na  terceira versão da Base Nacional Comum Curricular.  

-Formação continuada para as três etapas da Educação Básica. 
 

Reflexão sobre os Indicadores. 

-Formação para os professores com temática relacionada a Elaboração do  (PPP) de acordo 

com a BNCC. 

- Dias de Estudo garantido em calendário escolar.  

-Orientações aos gestores escolares com a finalidade de controle do fluxo escolar 

(aprovação e evasão) e recuperação de estudos. 

-Orientação os gestores para acompanharem os resultados do IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) de suas unidades. 

Adesão aos Programas Nacionais 

-Programa Nacional do Livro Didático – PNLD; 

-Incentivo e implementação à Biblioteca Municipal - Programa Conecta Biblioteca 

-Programa Nacional de Transporte Escolar – PNATE 

-Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE 

-Saúde bucal na Escola, desenvolvido em parceria pelas Secretarias de Educação e da 

Saúde. 

-Programa Nacional de Tecnologia Educacional (Proinfo) com o objetivo de promover o uso 

pedagógico da informática na rede pública de educação básica. 

Oferta de Recursos Tecnológicos Digitais 
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-Distribuição dos tablets nas Unidades de Ensino da Rede Municipal de Ensino. 

- Distribuição de Lousas digitais para as escolas da Rede Municipal e Estadual de Ensino. 

Políticas de Inclusão e Permanência 

- Resolução nº 005/2016 COMEJ , que dispõe sobre as diretrizes da Educação 

Especial/Inclusiva da Rede Publica Municipal de Ensino de Jaguaré- ES.  

- Parceria com o Conselho Tutelar, com o Ministério Público, CRAS, CREAS, CAPS e 

Secretaria de Assistência Social, Cultura e Esporte. 

 
VIII. META 08 - ESCOLARIDADE MÉDIA 
 

Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de 

modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência 

deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País e 

dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre 

negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE. 

 

Na Constituição Federal determina que é dever do Estado assegurar a Educação Básica 

gratuita, inclusive para aqueles que a ela não tiveram acesso na idade própria. A Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), como modalidade de ensino da Educação Básica, destina-se a 

todos os jovens e adultos que não concluíram o Ensino Fundamental e Médio na idade 

escolar obrigatória, oferecendo-lhes a continuidade no processo educacional. A LDB 

9394/96 em seus artigos 37 e 38 regulamenta a EJA quanto ao público, acesso, 

permanência, articulação com a Educação Profissional e currículo. 

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou 
continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. 
§ 1º Os sistemas de ensino assegurarão gratuitamente aos jovens e aos adultos, que não 
puderam efetuar os estudos na idade regular, oportunidades educacionais apropriadas, 
consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de vida e de 
trabalho, mediante cursos e exames. 
§ 2º A poder público viabilizará e estimulará o acesso e a permanência do trabalhador na 
escola, mediante ações integradas e complementares entre si. 
§ 3º A educação de jovens e adultos deverá articular-se, preferencialmente, com a 
educação profissional, na forma do regulamento. 
Art. 38. os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a 
base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter 
regular. 
§ 1º os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão: 
I – no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos; 
II – no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. 
§ 2º os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão 
aferidos e reconhecidos mediante exames. 

 

Porém conforme determina o Artigo 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

 “Os Municípios incumbir-se-ão de: [...] V “oferecer a educação infantil em creches e pré-
escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros níveis de 
ensino somente quando estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de 
competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição 
Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino”. 
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Considerando que o município de Jaguaré/ES ainda busca dar conta do atendimento à 

demanda de Educação Infantil e Ensino Fundamental na sua Rede de Ensino, não tendo 

sua área de competência plenamente atendida, e que elevar a escolaridade da população 

com faixa etária dos 18 a 20 anos é uma proposta para os indivíduos que não concluíram o 

Ensino Fundamental e Médio, e este nível da Educação Básica, no território de Jaguaré/ES, 

está a cargo das escolas da Rede Estadual. Diante desta realidade, a Comissão de 

Avaliação e Monitoramento decidiu produzir uma nota técnica (Nota Técnica nº 01 - Anexo 

IV), justificando que o município pode apenas contribuir com a elevação da escolaridade 

média da população de 18 a 29 anos. 
 

Por um período a EJA – Ensino Fundamental ficou a cargo do município, mas diante das 

dificuldades/necessidades financeiras, em 2018, a EJA – Ensino Fundamental passou a ser 

também competência do Estado. Ficando assim mais viável aos estudantes, pois os 

mesmos permanecerão na mesma escola, onde farão EJA – Ensino Fundamental e ao 

término EJA – Ensino Médio.  
 

Devido à inviabilidade de coleta de dados, os dados informados foram retirados do PAR 

(Plano de Ações Articuladas) que tem como fonte: Estado, região e Brasil PNAD – 2015 e 

IBGE/ Censo populacional - 2010. 

INDICADOR 8A Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 12% 
DADO OFICIAL 9,9 PNAD-2015 

DADO MUNICÍPAL * * 
 

INDICADOR 8B 
Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade 

residente na área rural. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 25% 
DADO OFICIAL 8,3 PNAD-2015 

DADO MUNICÍPAL * * 
 

INDICADOR 8C 
Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade 

pertencente aos 25% mais pobres. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 - 
DADO OFICIAL 7,9 PNAD-2015 

DADO MUNICÍPAL * * 
 

INDICADOR 8D 
Razão entre a escolaridade média de negros e não negros na 

faixa etária de 18 a 29 anos. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 100% 
DADO OFICIAL 85,7 PNAD-2015 

DADO MUNICÍPAL * * 
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INDICADOR 8E 
Percentual da população de 18 a 29 anos de idade com menos de 

12 anos de escolaridade. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 25% 
DADO OFICIAL 61,3 

IBGE/PNAD-2013 – Censo 
Populacional 2010 

DADO MUNICÍPAL * * 
 

INDICADOR 8F 
Percentual da população de 18 a 29 anos de idade  residente no 

campo com menos de 12 anos de escolaridade. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 25% 
DADO OFICIAL 61,6 

IBGE/PNAD-2013 – Censo 
Populacional 2010 

DADO MUNICÍPAL * * 
 

INDICADOR 8G 
Percentual da população de 18 a 29 anos de idade entre os 25 % 

mais pobres com menos de 12 anos de escolaridade. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 25% 
DADO OFICIAL 83,2 

IBGE/PNAD-2013 – Censo 
Populacional 2010 

DADO MUNICÍPAL * * 
 

INDICADOR 8H 
Percentual da população negra entre 18 a 29 anos de idade com 

menos de 12 anos de escolaridade. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 25% 
DADO OFICIAL 71,8 

IBGE/PNAD-2013 – Censo 
Populacional 2010 

DADO MUNICÍPAL * * 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php - * Não há dados oficiais do município em relação ao avanço dos indicadores. 

 

Em Jaguaré, o número de matrículas na EJA no Ensino Fundamental e Médio vem 

diminuindo significativamente ao longo dos anos, conforme Tabela abaixo. 

 

Educação de Jovens e Adultos – Matrícula Inicial por Dependência Administrativa – 
2008 a 2016 

Ano 
EJA (Ensino Fundamental) EJA (Ensino Médio) 

Estadual Municipal Estadual Municipal 

2008 - 340 225 - 

2009 25 260 122 - 

2010 25 310 99 - 

2011 - 229 164 - 

2012 - 253 156 - 

2013 6 211 147 - 

2014 2 318 126 - 

2015 - 247 112 - 

2016 - 161 125 - 

2017 - 159 174 - 
Fonte: Deed/Inep/Mec. 

 

 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php
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Ações para avançar na meta: 

- A Unidade de Ensino da Rede Estadual que oferta matrícula de Educação de Jovens e 

Adultos – Ensino Médio teve nova organização e estruturação a partir do ano de 2017 

conforme proposta pela Portaria Estadual Nº 153-R de 19/12/2016, sendo assim: serão 03 

(três) dias de aulas presenciais e 02 (dois) dias não presenciais, distribuídos: terça-feira, 

quarta-feira e quinta-feira 04 aulas/dia presencial e segunda-feira e sexta - feira com 

atividades não presenciais, para melhor atender a comunidade local.  

- A Prefeitura Municipal de Jaguaré/ES através da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes fez adesão no mês de Maio de 2018 ao Programa Busca Ativa Escolar, o 

qual tem a intenção de apoiar os governos na identificação, registro, controle e 

acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de 

evasão. Por meio da Busca Ativa Escolar, municípios e estados terão dados concretos que 

possibilitarão planejar, desenvolver e implementar políticas públicas que contribuam para a 

inclusão escolar, e com estes dados monitorar e avaliar o Plano Municipal de Educação nos 

indicadores que precisam desta busca ativa. 

 
IX. META 09 - ALFABETIZAÇÃO E ALFABETISMO FUNCIONAL DE JOVENS E 
ADULTOS 
 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 

93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da 

vigência deste PME, extinguir o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% 

(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 
 

Considerando que elevar a taxa de alfabetização da população com mais de 15 (quinze) 

anos é uma proposta para os indivíduos que não concluíram o Ensino Fundamental, sendo 

que esta modalidade EJA – Ensino Fundamental até o ano de 2017 era competência do 

município de Jaguaré/ES, mas diante das dificuldades financeiras, em 2018, passou a ser 

competência do Estado, ficando a cargo da EEEFM “Irmã Tereza Altoé” que já oferta a 

modalidade EJA – Ensino Médio atender a este novo público por ser mais viável aos 

estudantes permanecerem na mesma escola.   
 

Tornou-se necessário, que a Comissão de Avaliação e Monitoramento produzisse uma nota 

técnica (Nota Técnica nº 02 - Anexo IV), justificando que no município não foi possível 

constatar se houve evolução da meta, diante da dificuldade para encontrar indicadores/fonte 

oficial para fazer o comparativo a que se referem aos indicadores 9A e 9B descritos abaixo. 

Também não é possível constatar se a meta (em relação à taxa de alfabetização da 

população com 15 anos ou mais) no período determinado na Lei (2015) foi alcançada, pois o 
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último Censo Populacional do IBGE é de 2010. Lembrando-se que os indicadores são 

instrumentos indispensáveis para avaliar a evolução de uma meta. 

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

(2015) 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 100% 
DADO OFICIAL 86,3 IBGE/Censo Populacional 2010 

DADO MUNICÍPAL 86,3 IBGE/Censo Populacional 2010 
 

INDICADOR 9B 
Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou 

mais de idade. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 REDUZIR EM 50% 
DADO OFICIAL 34,1 IBGE/Censo Populacional 2010 

DADO MUNICÍPAL 34,1 IBGE/Censo Populacional 2010 
 

O indicador 9B, apresentou como índice de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos 

ou mais, o percentual de 34,1% em nosso município. Esse percentual de acordo com a meta 

deve ser reduzido em 50% até o final da vigência deste plano, ficando assim 15,9%. 

Encontram-se dificuldades na resolução desta meta, por este índice abranger pessoas com 

idade mais avançada, que muitas vezes recusam-se a retomar os estudos. 

 

É importante destacar que não é possível identificar se todos que não tiveram acesso à 

Educação Básica regular estão sendo atendidos, mas é possível analisar se o número de 

atendidos/matrículas está aumentando ou diminuindo, conforme tabela abaixo. De acordo 

com a mesma, vem diminuindo significativamente ao longo dos anos. 

 

Educação de Jovens e Adultos – Matrícula Inicial por Dependência Administrativa 
 – 2008 a 2016 

Ano 
EJA (Ensino Fundamental) 

Estadual Municipal 

2008 - 340 

2009 25 260 

2010 25 310 

2011 - 229 

2012 - 253 

2013 6 211 

2014 2 318 

2015 - 247 

2016 - 161 

2017 - 159 
                         Fonte: Deed/Inep/Mec. 

 

Ações para avançar na meta: 

- A Unidade de Ensino da Rede Estadual que oferta matrícula de Educação de Jovens e 

Adultos – Ensino Médio teve nova organização e estruturação a partir do ano de 2017 

conforme proposta pela Portaria Estadual Nº 153-R de 19/12/2016, sendo assim: serão 03 
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(três) dias de aulas presenciais e 02 (dois) dias não presenciais, distribuídos: terça-feira, 

quarta-feira e quinta-feira 04 aulas/dias presenciais e segunda-feira e sexta-feira com 

atividades não presenciais, para melhor atender a comunidade local e as demais de 

abrangência do município. A EJA – Ensino Fundamental que conforme já relatado acima se 

tornou competência do Estado a partir deste ano de 2018 funciona com a mesma 

organização. 

- A Legislação Federal garante o apoio para programas de transporte escolar, sendo assim  

este é garantido aos estudantes desta modalidade através de rotas em comunidades onde 

há estudantes matriculados, os quais são conduzidos até a unidade de ensino no centro da 

cidade. 

- A Prefeitura Municipal de Jaguaré/ES através da Secretaria Municipal de Educação, 

Cultura e Esportes fez adesão no mês de Maio de 2018 ao Programa Busca Ativa Escolar, o 

qual tem a intenção de apoiar os governos na identificação, registro, controle e 

acompanhamento de crianças e adolescentes que estão fora da escola ou em risco de 

evasão, e com estes dados serão possível monitorar e avaliar o Plano Municipal de 

Educação nos indicadores que precisam desta busca ativa. 

 
X. META 10 - EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Oferecer, no mínimo, 10% (dez por cento) das matrículas de EJA, no Ensino 

Fundamental e Médio, na forma integrada à Educação Profissional. 
 

Estender oportunidades educacionais aos que não tiveram acesso à escolaridade na idade 

recomendada associada a experiências de programas articulados à formação profissional, 

significaria uma grande oportunidade para nossos jovens, no entanto seriam necessário 

muito esforço e recursos envolvidos para efetivar essa meta. 
 

O município de Jaguaré/ES não oferece matrículas para Educação de Jovens e Adultos - 

EJA Integrada a Educação profissional, mesmo sendo esta modalidade de ensino de 

competência do Estado podemos observar no indicador que não temos números de 

matrículas nesta modalidade. Por isso tornou-se necessário, que a Comissão de Avaliação e 

Monitoramento produzisse uma nota técnica (Nota Técnica nº 01 - Anexo IV), justificando 

que o município pode apenas colaborar no oferecimento de matrículas da EJA na forma 

integrada à Educação Profissional. 

 

A meta 10, refere-se a oferta da Educação de Jovens e Adultos, no Ensino Fundamental e 

Médio, integrado a Educação Profissional em no mínimo 10% até o final da vigência do 

plano. Temos como indicador na taxa de matrícula de EJA Ensino Fundamental e Médio 
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integrado a Educação Profissional um percentual de 0.0% para o nosso município e no 

Estado do Espírito Santo percentual de apenas 1,4. 

 
Fonte: Plano de Ações Articuladas (PAR) 

 

INDICADOR 10A 
Percentual de matrículas de Educação de Jovens e Adultos na 

forma integrada à Educação Profissional. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO - 2015 a 2017 

FONTE DO INDICADOR 

 10% 
DADO OFICIAL 0% 

Censo da Educação Básica 
(Educacenso) 1 

DADO MUNICÍPAL 0% 
Censo da Educação Básica 

(Educacenso) 1 
1 

Não temos indicador de porcentagem de matrículas da Educação de Jovens e Adultos integrada a Educação Profissional, conforme 

diagnosticado no Censo Escolar . 
 

Tabela 1. Porcentagem de matrículas de Educação de Jovens e Adultos integradas à 

Educação profissional por rede. 

Ensino Fundamental /Ensino Médio 

Ano Municipal Estadual Federal Privada 

2007 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

2008 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

2009 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

2010 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

2011 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

2012 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

2013 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

2014 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

2015 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

2016 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 

Ações para avançar na meta: 

- Não temos a oferta deste ensino em nosso município, por não possuirmos condições 

financeiras, espaço físico, e também falta de profissionais. Esta meta necessita de muitos 

investimentos e uma política pública educacional que desenvolva o ensino de jovens e 

adultos integrado a educação profissional. 

- No entanto até o ano de 2017, a administração municipal, concedia auxilio transporte, tanto 

para os cursos profissionalizantes quanto para acadêmicos do município.  



 

39 
 

 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PME 
 

- Todas as estratégias para serem realizadas necessitam do governo do estado e da união. 

Elas intensificam a participação em programas de formação, expansão de matrículas, 

ampliação das oportunidades profissionais, adesão a programas nacionais de reestruturação 

dos espaços físicos e aquisição de equipamentos para melhoria das instituições públicas, 

garantindo a acessibilidade, também desenvolver a formação continuada e tecnológica dos 

docentes e adesão a programas nacionais de assistência ao estudante. Todas requerem o 

desenvolvimento de uma política pública de educação com parcerias, pois o município é de 

pequeno porte e não tem condições de oferecer estas políticas. 

- Diante desta realidade esta meta e suas estratégias, não foram iniciadas. 

 
XI. META 11 - EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 
 

Articular junto ao Governo Estadual e Federal a oferta da educação profissional 

técnica de nível médio no segmento público, assegurando a qualidade na oferta. 
 

A Educação Profissional Técnica de Nível Médio pode apresentar-se nas formas articulada 

(integrada ou concomitante) e subsequente ao Ensino Médio.  

Conforme RESOLUÇÃO N° 6, DE 20 DE SETEMBRO DE 2012 que Define Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Profissional Técnica de Nível Médio. 

Art. 7º A Educação Profissional Técnica de Nível Médio é desenvolvida nas formas 
articulada e subsequente ao Ensino Médio: 
I - a articulada, por sua vez, é desenvolvida nas seguintes formas: 
a) integrada, ofertada somente a quem já tenha concluído o Ensino Fundamental, com 
matrícula única na mesma instituição, de modo a conduzir o estudante à habilitação 
profissional técnica de nível médio ao mesmo tempo em que conclui a última etapa da 
Educação Básica; 
b) concomitante, ofertada a quem ingressa no Ensino Médio ou já o esteja cursando, 
efetuando-se matrículas distintas para cada curso, aproveitando oportunidades 
educacionais disponíveis, seja em unidades de ensino da mesma instituição ou em distintas 
instituições de ensino; 
c) concomitante na forma, uma vez que é desenvolvida simultaneamente em distintas 
instituições educacionais, mas integrada no conteúdo, mediante a ação de convênio ou 
acordo de intercomplementaridade, para a execução de projeto pedagógico unificado; 
II - a subsequente, desenvolvida em cursos destinados exclusivamente a quem já tenha 
concluído o Ensino Médio. 

 

Os cursos de Educação Profissional Técnica e Tecnológica são organizados por eixos 

tecnológicos, conforme  ART 5°, RESOLUÇÃO N° 6, DE 20 DE SETEMBRO DE 2012). 

Art. 5º Os cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio têm por finalidade 
proporcionar ao estudante conhecimentos, saberes e competências profissionais 
necessários ao exercício profissional e da cidadania, com base nos fundamentos científico-
tecnológicos, socio-históricos e culturais. 
 

Em Jaguaré, a Educação Profissional Técnica de Nível Médio é oferecida em apenas uma 

escola privada conforme tabela 3, de forma integrada, apresentando um total de 92 

matrículas em 2017. E no segmento público, desde 2012 não temos matrículas nesta 

modalidade conforme consta na tabela 3. 
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Tabela 01. Matricula da Educação Profissional Técnica 

ANO TOTAL 

2007 103 

2008 220 

2009 117 

2010 92 

2011 132 

2012 119 

2013 116 

2014 83 

2015 89 

2016 89 

2017 92 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 

Tabela 02. Matricula da Educação Profissional Técnica em articulação com o Ensino 
Médio 

ANO INTEGRADA CONCOMITANTE SUBSEQUENTE NORMAL/MAGISTÉRIO 

2007 83 20 0 0 

2008 89 0 131 0 

2009 87 0 30 0 

2010 92 0 0 0 

2011 108 0 24 0 

2012 119 0 0 0 

2013 116 0 0 0 

2014 83 0 0 0 

2015 89 0 0 0 

2016 89 0 0 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 

Tabela 03. Matricula da Educação Profissional Técnica por rede. 

ANO PÚBLICA PRIVADA 

2007 0 103 

2008 131 89 

2009 30 87 

2010 0 92 

2011 24 108 

2012 0 119 

2013 0 116 

2014 0 83 

2015 0 89 

2016 0 89 

2017 0 92 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 
 

O dado oficial do número absoluto de matrículas em educação profissional técnica de nível, 

são de 83, conforme consta no gráfico abaixo, e o número de matrículas em segmento 

público zero. Os dados informados foram retirados do PAR (Plano de Ações Articuladas) que 

tem como fonte: Estado, região e Brasil PNAD – 2015 e IBGE/ Censo populacional - 2010. 
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Sendo assim, o município não dispõe destes dados de percentual de matrículas na 

Educação Profissional Técnica, ficando assim inviável fazer uma evolução desta meta, pois 

os indicadores são instrumentos indispensáveis para avaliar a evolução de uma meta, tendo 

sua importância como medidas informativas para o delineamento das situações efetivamente 

existentes, para a otimização das políticas e para o acompanhamento das condições 

educacionais no decorrer da vigência do plano.  

INDICADOR 11A 
Matrículas em educação profissional técnica de nível médio: 

número absoluto. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 - 
DADO OFICIAL 83 

Censo da Educação Básica 
Educacenso – 2015 

DADO MUNICÍPAL 92 
Censo da Educação Básica 
Educacenso – 2017 

 

INDICADOR 11B 
Número absoluto de matrículas em educação profissional técnica 

de nível médio na rede pública 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 - 
DADO OFICIAL - - 

DADO MUNICÍPAL - - 
 

Ações para avançar na meta: 

Todas as estratégias para serem realizadas necessitam do governo do estado e da união. 

Elas intensificam a participação em programas de formação, expansão de matrículas, 

ampliação das oportunidades profissionais, adesão a programas nacionais de reestruturação 

dos espaços físicos e aquisição de equipamentos para melhoria das instituições públicas, 

garantindo a acessibilidade, também desenvolver a formação continuada e tecnológica dos 

docentes e adesão a programas nacionais de assistência ao estudante. Todas requerem o 
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desenvolvimento de uma política pública de educação com parcerias, pois o município é de 

pequeno porte e não tem condições de oferecer estas políticas. 

Diante desta realidade esta meta e suas estratégias, não foram iniciadas. 

 
XII. META 12 - EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% (cinquenta 

por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 

(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e 

expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no 

segmento público. 

 

Com uma sociedade cada vez mais competitiva e um mundo irreversivelmente 

globalizado, resta evidente que a principal forma de conseguir um espaço no mercado de 

trabalho é buscando uma formação por meio do ciclo de níveis e modalidades da 

educação. Como no sonhado futuro do estudante ao iniciar sua vida escolar, isso não 

quer dizer, como deduzem a maioria esmagadora da população, que apenas o porte de 

um diploma universitário traga consigo a qualidade de vida esperada, mas que como 

mencionado, é a vertente evidente de ocupar espaço contributivo e merecido na 

sociedade e na própria vida. 

 

Como a própria descrição da meta já prevê, ao município cabe incentivar e apoiar os 

profissionais da educação (valorização profissional/Plano de Carreira) que possuem 

interesse em prosseguir seus estudos e pensar em ações que venham de encontro com esta 

necessidade. O município tem 542 professores, desses 29 (5,4%) somente com Ensino 

Superior; 503 (92,8%) com pós-graduação; 8 (1,5%) com mestrado e 2 (0,3%) sem 

graduação. 
 

A meta 12 deste Plano estabelece elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior 

para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos assegurada à qualidade da oferta e 

expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento 

público. 

 

Conforme os indicadores relacionados abaixo apresentados no Plano de Ações Articuladas 

(PAR), por meio das fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) /Censo 

Populacional – 2010, é possível observar os seguintes dados: 

No indicador 12A elevar a taxa bruta de matrícula na graduação de 50% (cinquenta por 

cento), no município em 2010 constatou percentual de 16,4 e no indicador 12B em relação à 
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taxa líquida de escolarização na graduação para 33% (trinta e três por cento) da população 

de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) está com o percentual de 8,7. 

Diante da dificuldade para encontrar indicadores/fonte oficial para fazer o comparativo, não é 

possível constatar se houve evolução dos mesmos. 

 
 

 
 

INDICADOR 12A Taxa bruta de matrícula na educação superior. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 50% 
DADO OFICIAL 16,4 

Fonte: Município – IBGE /Censo 
Populacional – 2010 - PAR. 

DADO 
MUNICÍPAL 

16,4 
Fonte: Município – IBGE /Censo 
Populacional – 2010 - PAR. 

 

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

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 33% 
DADO OFICIAL 8,7 

Fonte: Município – IBGE /Censo 
Populacional – 2010 – PAR. 

DADO 
MUNICÍPAL 

8,7 
Fonte: Município – IBGE /Censo 

Populacional – 2010 – PAR. 
 

Em 2016 o município de Jaguaré apresentava 03 (três) instituições privadas de nível 

superior com cursos na modalidade à distância. No comparativo de 2016 a 2009, observa 

uma redução no número de instituições privadas de ensino superior na modalidade EaD, de 

5 para 3 instituições no município de Jaguaré – ES.  
 

Ações para avançar na meta: 

 - Divulgação do Programa de Financiamento Estudantil (FIES) programa do Ministério da 

Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de estudantes 

matriculados em cursos superiores não gratuitos. 
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- Incentivo ao cadastro no ProUni - Programa do Ministério da Educação oferece bolsas de 

estudo integrais e parciais (50%) em instituições privadas de educação superior. 

- Orientação à participação do estudante no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

- Adesão da Secretaria Municipal de Educação ao Programa Institucional de Bolsa de 

Iniciação à Docência (Pibid) que concede bolsas a alunos de licenciatura participantes de 

projetos de iniciação à docência em parceria com escolas de educação básica da rede 

pública de ensino. 

- Revisão e discussão com Prefeitura e Câmara Municipal a questão do transporte escolar 

para universitários, uma vez que até o ano de 2016, a administração municipal, através da 

Lei Municipal n° 006/1993 de 01.02.1993, concedia auxilio transporte aos universitários que 

se deslocam para os municípios vizinhos, como forma de incentivo a esses estudantes. 

- Divulgação da Lei 673 de 31 de outubro de 2006 dispões sobre o afastamento de professor 

da Rede Municipal de Ensino, para realização de cursos de pós-graduação em nível de 

Mestrado e Doutorado. 

 
XIII. META 13 - PÓS-GRADUAÇÃO 
 

Incentivar o número de matrículas na Pós-Graduação Stricto Sensu. 
 

Em relação a sua população o Brasil ainda é um país que forma poucos mestres e doutores. 

E o município de Jaguaré não foge a essa realidade, portanto, alterar essa situação abre a 

possibilidade de termos profissionais mais qualificados para o mercado de trabalho, 

principalmente aqueles vinculados à Educação. 
 

A meta 13 deste Plano estabelece incentivar o número de matrículas de mestres e doutores 

no corpo docente em efetivo exercício no sistema Municipal de Ensino para melhorar a 

qualidade da educação. 
 

Na tabela abaixo, retirada do Plano de Ações Articuladas (PAR), por meio das fontes: 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) /Censo Populacional – 2010 podemos 

observar que não temos dado municipal do percentual de mestres e doutores do corpo 

docente em efetivo exercício na educação superior. 
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Atualmente, Jaguaré/ES apresenta o total de 542 professores, desses 29 (5,4%) somente 

com Ensino Superior; 503 (92,8%) com pós-graduação; 8 (1,5%) com mestrado e 2 (0,3%) 

sem graduação. Conforme podemos demostrar no indicador abaixo. Levantamento realizado 

pelo Setor Administrativo da SEMEC no mês de Junho de 2018 com todas as Unidades de 

Ensino do município. 

INDICADOR 13A Percentual de títulos de mestres e doutores 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA 
NO PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 2,0% 
DADO OFICIAL 1,5% 

Fonte: Instituto Jones dos Santos Neves – 
IJSN – 2017 

DADO MUNICÍPAL 1,5 Setor Administrativo – SEMEC 
 

Ações para avançar na meta: 

- Propagação de informações sobre a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior – Capes que é uma fundação vinculada ao Ministério da Educação do Brasil e 

atua na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu em todos os estados do 

país. 

- Disseminação da proposta do Plano de Carreira do Magistério do município de Jaguaré 

que garante e incentiva o professor na matrícula em programas de mestrado e doutorado. 

 

XIV. META 14 - TITULAÇÃO DE PROFESSORES 
 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência do PNE, política nacional de 

formação dos profissionais da Educação de que tratam os incisos I, II e III do caput 

do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os/as 

professores/as da Educação Básica possuam formação específica de nível 

superior, obtida em curso de Licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

O Decreto nº 8752 de 9 de maio de 2016 que dispõe sobre a Política Nacional de Formação 

dos Profissionais da Educação Básica vem atender a Meta 15 do Plano Municipal de 

Educação que estabelece a garantia, em regime de colaboração entre a União, os Estados, 

o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência, política de formação 
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dos profissionais da educação, para assegurar que todos os professores e professoras da 

Educação Básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam. No município de Jaguaré, de acordo 

com dados coletados por meio de ofícios as escolas não pertencentes à Rede Municipal e 

dados do setor administrativo da SEMEC,o percentual de professores da educação básica 

com formação em licenciatura na área de conhecimento em que atuam foi de 91% conforme 

indicador 14A abaixo sendo este retirado da tabela 1, e o dado oficial 56,8 retirado do PAR 

(Plano de Ações Articuladas).  

INDICADOR 14A 
Proporção de docências com professores que possuem formação 
superior compatível com a área de conhecimento que lecionam na 

Educação Básica. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 100% 
DADO OFICIAL 56,8 Censo da Educação Básica - 2015 

DADO MUNICIPAL 91% Setor Administrativo – SEMEC 
 

Indicador 14A: Proporção de docências com professores que possuem formação 

superior compatível com a área de conhecimento que lecionam na Educação Básica. 

 

Embora esta meta não seja de competência do Sistema Municipal de Ensino e de, no 

município não haver nenhuma instituição de ensino superior, há um grande número de 

estudantes, que buscam fora do município, cursos de graduação, tanto presenciais como a 

distância, a fim de dar continuidade aos seus estudos. Até o ano de 2016, a administração 

municipal, através da Lei Municipal n° 006/1993 de 01.02.1993, concedia auxilio transporte 

aos universitários que se deslocam para os municípios vizinhos, como forma de incentivo a 

esses estudantes. 
 

É de grande interesse do município, de que os professores da educação básica tenham 

formação de nível superior, na sua área de atuação, com vistas a oferecer uma educação de 

melhor qualidade. A grande maioria dos profissionais que atuam no município, 

principalmente na rede municipal de ensino, possuem formação específica ou estão 

cursando a universidade. Um grande percentual, também possui especialização.  

Os dados apontam para um percentual significativo de profissionais que atuam na educação 

básica do município e possuem pós-graduação 92,8% (tabela 2). Este indicativo é muito 
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positivo para o município, uma vez que vem contribuir com a melhoria da qualidade da 

educação oferecida.  

 

Atualmente, Jaguaré/ES apresenta o total de 542 professores com Ensino Superior. Destes 

503 (92,8%) com pós-graduação, 8 (1,5%) são mestres e nenhum doutor (tabela 2). 

Conforme podemos demostrar no indicador abaixo. Levantamento realizado pelo Setor 

Administrativo da SEMEC no mês de junho de 2018 com todas as Unidades de Ensino do 

município. 
 

Conforme Tabela 01 e 02 observa-se que na Rede Pública, o percentual de professores da 

Educação Básica com curso superior apresentou um total de 99,7% conta 0,3% que não tem 

graduação, vale ressaltar, que todos os professores que não tem formação superior estão 

matriculados e frequentando alguma graduação. Também se observa que a rede municipal 

apresenta um índice maior de professores que atual sem a formação compatível com 

qualquer disciplina que leciona (10,7% - tabela 01), assim a rede municipal deverá pensar 

em política que reduza cada vez mais esse índice. 

 

Tabela 01 - Proporção de docentes que possuem formação superior compatível com a 

área de conhecimento que lecionam.  

Ano Rede Total 
Formação compatível 

com todas as 
disciplinas que leciona 

Sem formação 
compatível com qualquer 

disciplina que leciona 

2018 

Federal 0% 0 0% 0 0% 0 

Estadual 100% 70 100% 70 0% 0 

Municipal 100% 441 89,3% 394 10,7% 47 

Privada 100% 31 93,5% 29 6,5% 2 

 TOTAL 100% 542 91% 493 9% 49 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Jaguaré-ES 

 

Tabela 02 - Formação dos Profissionais da Educação Básica – Número e percentual de 

professores da Educação Básica com curso superior e pós-graduação. 

Ano Rede Total 
Só com 
superior 

Pós 
graduação 

Mestrado 
Sem 

graduação 

2018 

Federal 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Estadual 70 0% 0 92,9% 65 7,1 5 0% 0 

Municipal 441 5,9% 26 93,0% 410 0,7% 3 0,4% 2 

Privada 31 9,7% 3 90,3% 28 0% 0 0% 0 

 TOTAL 542 5,4% 29 92,8% 503 1,5% 8 0,3% 2 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Jaguaré-ES 
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Diante dos dados apontados, observam-se avanços significativos no atendimento da Meta 

15 do Plano Municipal de Educação, com a possibilidade trazida pela Resolução MEC Nº 2, 

de 01 de julho de 2015 que define Diretrizes Curriculares Nacionais para a formação inicial 

em nível superior (cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduados e 

cursos de segunda licenciatura) e para a formação continuada, principalmente no que se 

refere à formação pedagógica ou complementação pedagógica que permite a professores 

sem nível superior buscar a primeira licenciatura, a professores licenciados, mas que atuam 

fora da área de formação, buscar a segunda licenciatura e por fim, a professores graduados 

não licenciados, buscarem a formação pedagógica correspondente. Todavia, na Educação 

Infantil, de acordo com dados da Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Jaguaré 

dos professores que atuam na Educação Infantil 98,6% apresentam formação em nível de 

pós-graduação, 0,7% Mestrado e 0,75% Ensino Médio (professor cursando licenciatura). 
 

Tabela 03 - Formação dos Profissionais da Educação Básica - Número e percentual de 

professores da Educação Básica com curso superior e pós-graduação Creche – Pré-

Escola – Arte/Literatura – Recreação. 

Ano Modalidade Total 
Só com 
superior 

Pós 
graduação 

Mestrado 
Sem 

graduação 

2018 

Educação Infantil 137 0% 0 98,6% 135 0,7% 1 0,75 1 

Ensino 
Fundamental Inicial 

213 6,6% 14 92,9% 198 0,0% 0 0,5% 1 

Ensino 
Fundamental Final 

91 13,2% 12 84,6% 77 2,2% 2 0,0% 0 

Total 441 5,9% 26 93% 410 0,7% 3 0,4% 2 

 TOTAL          

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Jaguaré-ES 
 

Ações para avançar na meta:  

- Esta meta trata da formação profissional dos docentes, para que esteja em concordância 

com a sua área de atuação. Personifica-se também como um aspecto de valorização do 

profissional da educação, proporcionar ao professor uma formação condizente com o 

desempenho das suas funções, garantindo minimamente condições básicas para que os 

estudantes tenhas um acesso mais refinado ao conhecimento dado em sala de aula. As 

estratégias da meta visam à valorização do professor, o levantamento das necessidades de 

formação, incentivo e fomento de programas de incentivo de qualificação, no Sistema 

Municipal de Ensino foi diagnosticado os dados levantados junto à Secretaria Municipal de 

Educação que há 89,3% dos docentes com formação superior compatível com a área de 

conhecimento que lecionam.     
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- O município oferece formação continuada em parceria com CEUNES, oportuniza a 

participação em cursos, seminários e afins. Da mesma forma, celebra convênio com o 

governo federal, através do PNAIC, e com a Universidade Federal do Espírito Santo - 

CEUNES possibilitando que a formação continuada aconteça no próprio município.  

- O município necessita do Governo Federal uma ação mais efetiva para poder concretizar 

outras ações, porém, hoje, o país atravessa um grande retrocesso educacional, político, 

econômico e social. Após três anos de aprovação do PNE vê-se o descompromisso com 

cada as estratégias relativas a formação dos profissionais de educação, e ações que 

promovem sua desconstrução, das quais destaca-se a redução do financiamento estudantil, 

ao invés de sua consolidação (15.2); a descontinuidade de programas de iniciação à 

docência, e não sua ampliação (15.3); o desmonte dos programas de formação voltados 

para as escolas do campo, comunidades indígenas e quilombolas e educação especial 

(15.5); o corte de bolsas e o término de programas como Ciências sem fronteiras e as 

Licenciaturas internacionais, inviabilizando também o aprimoramento da formação dos 

professores de idioma estrangeiros (15.12). Registramos também o descaso com o fomento 

e a implantação de política de formação dos profissionais da educação não docentes (15.10 

e 15.11). A garantia da universalização da formação especifica em nível superior a todos os 

professores (as) da educação básica, objeto da Meta 15 e suas estratégias é desconfigurado 

pela Lei 13.415/2017, que alterou a LDB e institucionalizou o leigo (renomeado com o 

„notório saber‟) como profissional da educação, caracterizando o descompromisso com a 

elevação da formação.  

- É imprescindível e básico que o docente tenha a formação acadêmica compatível com a 

área de conhecimento que atua. Os órgãos públicos devem para tanto efetuarem um 

levantamento minucioso e preciso a cerca destas carências. Pois a qualidade da educação 

passa intimamente pela valorização plena do profissional (professor). E é parte importante 

desta valorização o investimento na sua formação. Entretanto para poder tornar realidade é 

necessário além do levantamento das carências, a fomentação de parcerias voltadas à 

formação dos docentes, por meio de regimes de colaboração. 

 
XV. META 15 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES E FORMAÇÃO CONTINUADA 
 

Garantir, em nível de Pós-Graduação, 80% (oitenta por cento) dos professores 

da Educação Básica, até o último ano de vigência do PME, e garantir a todos os 

profissionais da Educação Básica que possuam formação continuada em sua área 

de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino. 
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A formação continuada constitui-se em forte aliada no que tange a atuação docente, pois 

possibilita que o professor preencha lacunas que eventualmente ocorreram em sua 

formação inicial como também o mantém em constante aperfeiçoamento em sua atividade 

profissional. A meta de número 15 do Plano Municipal de Educação objeta formar em nível 

de pós-graduação o mínimo de 50% dos professores da educação básica, até o último ano 

de vigência do Plano, bem como garantir a estes a formação continuada. Indubitavelmente é 

de grande relevância a formação do docente para podermos objetar e almejar uma 

educação mais qualificada em todos os sentidos. Primeiramente no tocante á valorização do 

profissional, tanto do ponto de vista do conhecimento adquirido, como das questões 

salariais, uma vez que nos planos de carreira preveem incentivos financeiros concernentes a 

formação dos docentes. As estratégias relacionadas a esta meta, convergem para atender 

ao preconizado no Plano. Realizando um levantamento do corpo docente ensejando verificar 

in loco as necessidades, promover em regime de colaboração com Estado e União 

programas de formação continuada dos profissionais, bem como no acesso a informação 

eletrônica e qualificativa. E prever no plano de carreira licença do profissional para a 

realização de cursos em nível de pós-graduação “stricto sensu” sem prejuízo a 

remuneração.  
 

Embora esta meta não seja de competência do Sistema Municipal de Ensino, tornou-se 

necessário, que a Comissão de Avaliação e Monitoramento produzisse uma nota técnica 

(Nota Técnica nº 01 - Anexo IV), justificando que no município pode apenas instigar os 

profissionais do seu Sistema de Ensino a matricular-se em cursos de nível de pós-

graduação. 

 

No município não há nenhuma instituição de ensino superior, existe a Escola Privada: 

Centro de Educação Revelar que em parceria com uma instituição privada oferta, na 

modalidade à distância, alguns cursos e, um grande número de estudantes, buscam fora do 

município, cursos de graduação, a fim de dar continuidade aos seus estudos.  Até o ano de 

2016, a administração municipal, através da Lei Municipal n° 869/2010 de 08.02.2010, 

concedia auxilio transporte aos universitários que se deslocam para os municípios vizinhos, 

como forma de incentivo a esses estudantes. Há necessidade de se encontrar uma forma 

legal, para que o município possa subsidiar esse transporte, sendo uma delas a criação de 

uma associação de estudantes, pela qual, através de lei o município repassar subvenção.     

 

Atualmente, Jaguaré/ES apresenta o total de 542 professores, desses 29 (5,4%) somente 

com Ensino Superior; 503 (92,8%) com pós-graduação; 8 (1,5%) com mestrado e 2 (0,3%) 

sem graduação, porém vale ressaltar, que todos os professores que não tem formação 
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superior estão matriculados e frequentando alguma graduação. Conforme podemos 

demostrar no indicador abaixo. Levantamento realizado pelo Setor Administrativo da SEMEC 

no mês de junho de 2018 com todas as Unidades de Ensino do município. (Tabela 1) 

INDICADOR 15A 
Percentual de professores da educação básica com pós-

graduação lato sensu ou stricto sensu. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 80% 
DADO OFICIAL 94,3 Setor Administrativo – SEMEC 

DADO MUNICÍPAL 94,3 Setor Administrativo – SEMEC 
 

Nos indicadores abaixo retirado do PAR (Plano de Ações Articuladas), mostram dados 

apenas do Espirito Santo, não tendo demosntrativo do municipio de Jaguaré/ES. 

 
      

Tabela 01 - Formação dos Profissionais da Educação Básica – Número e percentual de 

professores da Educação Básica com curso superior e pós-graduação. 

Ano Rede Total 
Só com 
superior 

Pós 
graduação 

Mestrado 
Sem 

graduação 

2018 

Federal 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 

Estadual 70 0% 0 92,9% 65 7,1 5 0% 0 

Municipal 441 5,9% 26 93,0% 410 0,7% 3 0,4% 2 

Privada 31 9,7% 3 90,3% 28 0% 0 0% 0 

 TOTAL 542 5,4% 29 92,8% 503 1,5% 8 0,3% 2 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Jaguaré-ES 
 

Informações relevantes sobre a evolução da meta a partir da observação dos relatórios 

anuais de monitoramento do período que está sendo avaliado. 
 

É de grande interesse do município, que os professores da educação básica tenham 

formação de nível superior, na sua área de atuação, com vistas a oferecer uma educação de 

melhor qualidade. 
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 A grande maioria dos profissionais que atuam no município (91%), possuem formação 
específica ou estão cursando a universidade. Um grande percentual, também possui 
especialização. (Tabela 2) 
 
Tabela 02 - Proporção de docentes que possuem formação superior compatível com a 

área de conhecimento que lecionam.  

Ano Rede Total 
Formação compatível 

com todas as 
disciplinas que leciona 

Sem formação 
compatível com qualquer 

disciplina que leciona 

2018 

Federal 0% 0 0% 0 0% 0 

Estadual 100% 70 100% 70 0% 0 

Municipal 100% 441 89,3% 394 10,7% 47 

Privada 100% 31 93,5% 29 6,5% 2 

 TOTAL 100% 542 91% 493 9% 49 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Jaguaré-ES 

No município temos 542 professores atuando nas diversas disciplinas, desses 493 (91%) 

tem formação compatível com a área de conhecimento e 49 (9%) não tem formação 

compatível. Na Rede Municipal são 441 professores, desses 394 (89,3%) com formação 

compatível e 47 (10,7%) sem formação compatível assim, a rede municipal deverá pensar 

em política que reduza cada vez mais esse índice. 

Quanto ao tipo de pós-graduação, prevalece a Especialização, com a taxa de 92,8% de 

professores habilitados, em contrapartida, quanto ao Mestrado e ao Doutorado, as taxas são 

muito baixas, 1,5% para o Mestrado e 0% para o Doutorado, conforme Tabela 1.  
 

Professores da Educação Básica com Pós-Graduação: 

Ano Brasil Jaguaré – ES 

2007¹ 16,5% 41,1% 

2016¹ 34,6% 76% 

2018² - 92,8% 
¹ - Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar 
² - Fonte: Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Jaguaré 

 

Porcentagem de professores da Educação Básica com Pós-Graduação: 
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O indicador da Meta 15 do Plano Municipal de Educação (PME) mostra que a porcentagem 

de funções docentes da Educação Básica com pós-graduação está em constante melhora.  

 

Nos últimos onze anos, de 2007 para 2018, o indicador, da Rede Municipal avançou 51,7 

pontos percentuais chegando a 92,8% dos docentes da Educação Básica com pós-

graduação, quase atingindo a meta. 
 

Professores da Educação Básica com Formação Continuada: 

Ano Brasil Jaguaré – ES 

2007¹ 13,3% 29,6% 

2016¹ 33,3% 75,3% 
¹ - Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar 

 

Porcentagem de professores da Educação Básica com Formação Continuada: 
 

   
 
Ações para avançar na meta:  

- A formação dos docentes é de fundamental importância quando pensamos numa educação 

de qualidade, no âmbito do município de Jaguaré temos de acordo como os dados 94,5% 

dos docentes com formação de pós-graduação. Estes dados refletem a qualificação dos 

docentes que atuam na Rede Estadual e Sistema Municipal de Ensino. Isto demonstra que 

com relação a esta meta do Plano, ela está praticamente atendida no Município de Jaguaré.      

- Indubitavelmente é de grande relevância a formação do docente para podermos objetar e 

almejar uma educação mais qualificada em todos os sentidos. Primeiramente no tocante á 

valorização do profissional, tanto do ponto de vista do conhecimento adquirido, como das 

questões salariais, uma vez que nos planos de carreira preveem incentivos financeiros 

concernentes a formação dos docentes. 

- O município, também, busca oferecer, através de parcerias para garantir formação 

continuada, oportunizando a participação de cursos, seminários e afins. Da mesma forma, 

celebra convênio com o governo federal, através do PNAIC, e com a Universidade Federal 
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do Espírito Santo - CEUNES possibilitando que a formação continuada aconteça no próprio 

município. 

- Programa Nacional do Livro Didático  

- Portal do Professor, mantido pelo Ministério da Educação nele constam boa parte das 

informações referidas na estratégia.  

- Lei 673 de 31 de outubro de 2006 dispõe sobre o afastamento de professor da Rede 

Municipal de Ensino, para realização de cursos de pós-graduação em nível de Mestrado e 

Doutorado. 

- Certamente a formação qualificada dos docentes, impacta de forma positiva do 

aprendizado dos estudantes. Além de valorizar o profissional da educação (docente), tanto 

financeiramente, uma vez que é importante a previsão no Plano de Carreira de gratificações 

salariais, como do ponto de vista intelectual, pois indubitavelmente agregará mais 

conhecimento a pessoa. 

 
XVI. META 16 - VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR 
 

Valorizar os profissionais do Magistério das Redes Públicas de Educação Básica de 

forma a equiparar seu rendimento médio dos demais profissionais com 

escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME. 
 

Nenhum sistema educacional pode considerar a perspectiva de manter ensino de qualidade, 

sobretudo de qualidade social, a não ser que se disponha a investir com seriedade na 

formação básica e continuada dos profissionais da educação e, de forma mais específica, na 

formação do magistério para todos os níveis e modalidades educacionais. Hoje, segundo 

dados do documento Planejando a Próxima Década: conhecendo as 20 metas do Plano 

Nacional de Educação (2014, p. 53) elaborado pelo Ministério da Educação, a diferença 

entre o salário médio dos profissionais do magistério com escolaridade de nível médio 

comparado com o de outros profissionais com igual nível de escolaridade é 9% superior. Já 

entre os profissionais do magistério com escolaridade superior ou mais e os demais 

profissionais com a mesma escolaridade existe uma defasagem de 57%. Também, segundo 

o documento, esta defasagem na remuneração dos profissionais da educação é apontada 

como um dos principais motivos do declínio e evasão do número de universitários em cursos 

de formação de professores o que coloca “em risco a meta de universalização e ampliação 

da obrigatoriedade da educação básica, além de ser contrária às necessidades de educação 

da população brasileira”. 

Desse modo, elevar os salários dos profissionais do magistério implica em reconhecer a 

Educação como a principal via para se alcançar o desenvolvimento econômico e social 
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projetado para o município, uma vez “... que professores com formação adequada, com 

condições dignas de trabalho e que se sentem valorizados contribuem para uma 

aprendizagem mais significativa dos estudantes, resultando em maior qualidade da 

educação.” (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2014, p. 53). 

 

Sendo assim, valorizar os profissionais do Magistério das Redes Públicas de Educação 

Básica, não é somente financeiramente, e sim, garantir um ambiente de trabalho prazeroso 

e com estruturas adequadas, entre elas, equipamentos tecnológicos e espaço físico 

adequado, e ter formação inicial e continuada que deverá envolver, além dos professores, 

todos os demais profissionais que atuam no processo educativo. 
 

A meta 16 do PME tem como objetivo central a equiparação do rendimento médio dos 

Profissionais do Magistério das Redes Públicas de Educação Básica ao dos demais 

profissionais com escolaridade equivalente até sexto ano de vigência do Plano. 

 

Ações para avançar na meta:  

- O Ministério da Educação, a partir do acordo firmado com o Conselho Nacional de 

Secretários de Educação (Consed) e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de 

Educação (Undime), instituiu a Rede de Assistência Técnica dos Planos de Carreira e 

Remuneração (Portaria nº 387, de 10 de maio de 2016) com o objetivo de criar competência 

técnica em redes e sistemas de ensino públicos para a elaboração/adequação dos PCRs e 

com apoio do FNDE/MEC o município recebeu treinamento no ano de 2017 para 

elaboração, adequação e reelaboração dos Planos de Cargos e Salários, e este ano de 

2018, esses treinamentos permanecerão até o mês de junho. 

- Para acompanhar a referida valorização, entre outros pontos relevantes da Educação, no 

ano de 2013 foi instituído o Fórum Municipal de Educação (Portaria 298, de 18 de abril de 

2013). Tal Fórum foi reestruturado no ano de 2018 e seus membros participam do 

monitoramento do PME. 

- No município, está em vigor a Lei nº 673, de 31 de outubro de 2006 (que dispõe sobre o 

Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Jaguaré – 

ES), e a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes (Semec), assinou o Termo 

de Compromisso entre o Ministério da Educação (MEC) e o município para elaboração, 

reestruturação e implementação do Plano de Carreira e Remuneração em 13/04/2016. Para 

a referida ação, foi instituída no ano de 2016 a comissão Permanente de Elaboração, 

Reestruturação e Implementação do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação 

Básica, do Município de Jaguaré/ES  (Decreto nº 88,de 29 de junho de 2016) e o Estatuto e 

o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Jaguaré foi 
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estudado e reestruturado pela referida Comissão, que também entre outras ações analisou 

os recursos da Educação ( do FUNDEB), realizou levantamentos dos profissionais da 

educação e avaliou a evolução salarial. Após, foi enviado o Projeto de Lei para a Prefeitura 

Municipal em 14/11/2017 para ser analisado e enviado para o Legislativo. Porém até o 

momento, o mesmo ainda se encontra na sede da Prefeitura. 

- A  Comissão encerrou seus trabalhos em dezembro de 2017 e foi extinta. 

- Em 19 de julho de 2017, entrou em vigor a Lei Municipal nº 1.365, que autoriza adequar o 

salário-base do magistério municipal à Lei do Piso Nacional - Lei nº 11.738, de 16 de julho 

de 2008. 

- Por lei, o piso salarial dos professores é ajustado anualmente sempre no mês de janeiro. 

Para esse ano de 2018, tendo como referência a Portaria do MEC 1.595/2017, o vencimento  

dos profissionais que cumprem jornada de 40 horas semanais é de R$ 2.455,35. No entanto, 

até o final do mês de maio, o salário-base do magistério não foi reajustado. 

 
XVII. META 17 - PLANO DE CARREIRA DOCENTE 
 

Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de Planos de Carreira para os 

profissionais da Educação Básica pública de todos os sistemas de ensino e, para o 

plano de Carreira dos profissionais da Educação Básica pública, tomar como 

referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos 

do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

 

Tornar a carreira do magistério atrativa e viável é fundamental para garantir a educação 

como um direito fundamental, universal e inalienável, superando o desafio de 

universalização do acesso e garantia da permanência, desenvolvimento e aprendizagem dos 

educandos, e ainda assegurar a qualidade em todas as etapas e modalidades da educação 

básica.  

 

A equiparação salarial depende de vários fatores relacionados aos professores, como o 

cumprimento do piso salarial que prevê um vencimento mínimo inicial para a carreira 

docente, com reajuste anual.  
 

Nesse sentido, uma das formas para expressar a valorização dos profissionais da Educação 

é o estabelecimento de planos de carreira para os profissionais da educação básica e 

superior, como está determinado na Meta 17. O reconhecimento da relação entre 

valorização do magistério e estabelecimento de plano de carreira é feito em diversos 

dispositivos legais, como na LDB, art. 67, e na posterior revisão do texto da Constituição 

Federal de 1988.  
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Ações para avançar na meta:  
- No ano de 2015, foi realizado o Concurso Público – Edital nº 001/2015 – PMJ, de 04 de 

dezembro de 2015 e homologado pelo Decreto nº 089, de 1º de julho de 2016. Este foi 

realizado e coordenado por uma comissão nomeada para tal fim, conforme Portaria Nº 334, 

de 14 de outubro de 2015, Portaria Nº 398, de 14 de dezembro de 2015 e Portaria Nº 027, 

de 12 de janeiro de 2016. O levantamento de vagas foi realizado analisando o Quadro de 

Movimento Pessoal das escolas e em parceria com as Unidades de Ensino, que 

encaminhou as mesmas. Estas foram tabuladas e conferidas na Semec (Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Esportes) e, posteriormente informadas a Prefeitura 

Municipal de Jaguaré via ofício.  

- Neste ano de 2018, o Concurso foi prorrogado por mais dois anos, ficando o mesmo válido 

até a data de 1º de julho de 2020, conforme Decreto nº 084, de 24 de maio de 2018. 

Hoje, aproximadamente 41% (quarenta e um por cento) dos profissionais do magistério 

estão nomeados em cargos de provimento efetivo. 

- Em relação aos professores em Estágio Probatório, os mesmos estão sendo submetidos 

ao Sistema de Avaliação do Desempenho Funcional para docentes, que foi reformulada no 

ano de 2017 pela Comissão de Gestão em parceria com os gestores das Unidades de 

Ensino, em consonância com a Lei nº 673, de 31 de outubro de 2006 - Estatuto e o Plano de 

Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Jaguaré. A Comissão de 

Gestão também está acompanhando o desempenho desses profissionais.  

- Com o intuito de oferecer uma educação de qualidade, sempre houve incentivo por parte 

da Semec que todos os profissionais realizem formações. As ofertadas no ano de 2017 

foram: Filosofia, Agrinho, Formação Pela Escola, Açãoalfa, Forcampo, Escola da Terra, 

Trilhas e PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa). Neste ano de 2018, 

houve a continuidade do PNAIC e começaram a serem realizadas as formações de: 

Matemática (1º ao 5º ano), Formação para gestores, Formações para áreas específicas 

(Linguagem, Ciências da Natureza e Ciências exatas), Formação Pela Escola e o Projeto de 

Informática – Conecta Biblioteca em parceria com a Semec. Também está em fase de 

formulação a Formação para a Educação Infantil. 

- Os profissionais que atuam na educação do campo (Anos Iniciais: Programa de 

Valorização da Educação Rural – PROVER e Anos Finais: Escolas Comunitárias Rurais – 

ECORM‟S) recebem apoio pedagógico da Semec, visitas periódicas e 

planejamentos/estudos coletivos que consideram as especificidades socioculturais locais. A 

Semec fez à adesão a formação ofertada pelo MEC - Escola da Terra,  para os docentes 

que atuam na educação do campo nos anos iniciais do ensino fundamental, e no ano de 
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2017 ofertou a formação FORCAMPO (para todos os professores que atuam na educação 

do campo, incluindo os professores que são efetivos em escolas do campo, mas estão 

localizados nas escolas urbanas) em parceria com a RACEFFAES (Regional das 

Associações dos Centros Familiares de Formação em Alternância do Espírito Santo). 

- Os professores que atuam na pedagogia da alternância desta Secretaria no ano de 2017 

participaram do XXIX e XXX Encontro de Formação Pedagógica dos Educadores das 

Escolas que trabalham com a Pedagogia da Alternância, com o tema “O Plano de Estudo na 

práxis da agroecologia”, realizado pela RACEFFAES. Neste ano de 2018 está acontecendo 

a Formação Escola da Terra e aconteceu o XXXI Encontro de Formação Pedagógica dos 

Educadores das Escolas que trabalham com a Pedagogia da Alternância 

- Os professores estatutários são regidos pela Lei nº 673, de 31 de outubro de 2006 - 

Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Jaguaré e 

suas alterações e em 2016, por meio do Termo de Compromisso entre o Ministério da 

Educação (MEC) e o município para elaboração/adequação do Plano de Carreira e 

Remuneração, foi instituída a Comissão Permanente de Elaboração, Reestruturação e 

Implementação do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica, do Município de 

Jaguaré/ES (Decreto nº 88,de 29 de junho de 2016). 

- Essa Comissão teve assistência técnica do MEC (Ministério da Educação) em parceria 

com a UNDIME (União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação) e realizou diversos 

estudos para reestruturar o Estatuto, inclusive no artigo 64 da Lei vigente, onde garante que 

afastamento remunerado do membro do Magistério de seu cargo ou função poderá ocorrer 

“...para frequentar cursos de mestrado ou doutorado relacionados com a função exercida e 

que atendam ao interesse do ensino municipal, no limite de até 1% (um por cento) dos 

servidores. Havendo mais de 1% (um por cento) de servidores inscritos a escolha dar-se-á 

na forma que dispuser o regulamento”, além de abranger a Lei nº 11.738, de 16 de julho de 

2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 

público da educação básica. O projeto de Lei foi encaminhado pela Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura e Esportes a pedido da Comissão para a Prefeitura Municipal em 

14/11/2017 para ser analisado e encaminhado para o Legislativo, mas até o momento se 

encontra na sede da Prefeitura. 

- Em relação ao Censo Escolar, na Semec, há uma Coordenadora do Censo Escolar e da 

Bolsa Família na Educação, que acompanha as publicações no site do MEC e realiza a 

adesão ao censo dos profissionais da educação básica, bem sua divulgação. Orienta as 

auxiliares de secretárias escolares das escolas da rede o preenchimento do Censo nos dois 

períodos de coleta no ano.  
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- Sobre o Programa Bolsa Família, identifica os alunos não localizados e que os estão 

matriculados em escola sem o código do INEP.  Também orienta as escolas sobre o registro 

de frequência no Sistema Presença, que acontece a cada 02 (dois) meses. 

 
XVIII. META 18 - GESTÃO DEMOCRÁTICA 
 

Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da Educação, associada a critérios técnicos de mérito, 

desempenho e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 

públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 
 

A gestão democrática da educação no âmbito das escolas públicas mais que uma proposta 

ou abordagem se constitui em direito constitucional. No Capítulo III da Constituição Federal 

(1988), que trata da Educação, identificamos sua formulação no Art. 205, que ao estabelecer 

a educação como direito de todos e dever do Estado e da família, impôs à sociedade o 

dever de colaborar em sua promoção. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 

9.394/1996) a gestão democrática está prevista nos artigos 13, 14 e 15 que tratam, 

respectivamente, da participação dos profissionais na elaboração do projeto pedagógico, da 

comunidade nos conselhos escolares e da progressiva autonomia pedagógica, 

administrativa e de gestão financeira às escolas públicas de Educação Básica. 

 

Promover a gestão democrática é oportunizar espaços de deliberação e discussão coletiva, 

mobilizar a sociedade a participar efetivamente, possibilitar aos cidadãos o protagonismo 

neste processo e favorecer situações nas quais eles lutem por seus direitos legais, tentem 

ampliá-los, acompanhem e controlem a execução das políticas públicas. 
 

Neste sentido, a criação de espaços de deliberação coletiva torna-se fator decisivo para a 

melhoria da qualidade da educação e das políticas educacionais, conforme documento final 

da Conae (2010, p. 57) “a gestão democrática dos sistemas de ensino e das instituições 

educativas constitui uma das dimensões que possibilitam o acesso à educação de qualidade 

como direito universal”. 

 

A gestão democrática na educação deve ser efetivada nas instituições de ensino por meio 

da participação de toda a comunidade escolar na elaboração dos projetos políticos 

pedagógicos, planos de desenvolvimento e de gestão financeira, bem como a implantação 

de órgãos colegiados (conselhos escolares, associação de alunos), desta forma favorecendo 

a autonomia pedagógica e financeira das instituições, a superação das dificuldades e a 

busca pela melhoria da qualidade da educação. 
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Nos sistemas de ensino, a gestão democrática deve ser efetivada pela consolidação de 

conselhos e fóruns de educação, institucionalização das conferências de educação, garantia 

de mecanismos de transparência e realização de consultas públicas. 
 

O município de Jaguaré possui sistema próprio de educação, instituído pela Lei nº 740/2007, 

a qual estabelece as diretrizes do Sistema Municipal de Educação.  
 

Em seu Art. 7, determina que o Sistema Municipal de Educação de Jaguaré compreenderá: 

I. As escolas oficiais de Ensino Fundamental mantidas pelo Poder Público Municipal, nas 

Modalidades Regular, Educação de Jovens e Adultos e Educação especial; 

II. Os centros de Educação Infantil mantidos pelo Poder Público Municipal; 

III. As Instituições de Educação Infantil instituídas e mantidas pela iniciativa privada; 

IV. Os órgãos municipais de educação: 

a) Secretaria Municipal de Educação; 

b) Conselho Municipal de Educação. 
 

A gestão democrática vai se concretizando com a participação e envolvimento de órgãos de 

prática coletiva e dialógica como a criação dos conselhos. A criação do Conselho Municipal 

de Educação de Jaguaré teve sua aprovação pela Lei nº 395/1997. Além do Conselho 

Municipal de Educação, o Sistema Municipal de Educação possui outros órgãos de gestão 

democrática: Conselho de Escola (Lei Nº 438, de 16 de dezembro de 1998), Conselho 

Municipal de Alimentação Escolar (Lei nº 087/2000), Conselho Municipal de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação Básica - FUNDEB (Lei nº 

706/2007) e Fórum Municipal de Educação de Jaguaré (Portaria nº 298/2013). 
 

Observa-se que no município de Jaguaré a gestão democrática se constitui em prática 

respaldada legalmente. De acordo com o quadro abaixo, as unidades de ensino públicas 

com conselhos escolares instituídos foi de 100%. 

 

 

No entanto, de acordo com a tabela do  Anexo III, as unidades de ensino que possuem 

menos de 50 alunos não têm conselhos escolares, conforme permitido pelas orientações do 

Mec. Nesta condição, os recursos financeiros para as escolas em questão, são recebidos 

através do CNPJ da Prefeitura. 

INDICADOR 18 A 
Percentual de unidades de ensino públicas com conselhos 

escolares instituídos com mais de 50 alunos  

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 100% DADO LOCAL 100 Setor de Gestão Escolar 
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Quanto ao processo de escolha para a ocupação do cargo de direção escolar,  a Lei 

673/2006 dispõe que  a Direção da Unidade escolar será exercida por profissional efetivo do 

magistério exigindo-se: 

I. habilitação de Pedagogia/Administração Escolar; 

II. habilitação específica de nível superior, preferencialmente, e na falta desta, no mínimo, 

habilitação específica de nível médio para as unidades de educação infantil e de ensino 

fundamental - 1ª a 4ª séries; 

III. habilitação específica de nível superior, no mínimo, para unidades escolares que 

atendem as séries finais do ensino fundamental. 
 

Ações para avançar na meta: 
- Consolidação do Fórum Municipal de Educação; 

- Orientação na formulação dos Projetos Políticos Pedagógicos (PPP); da comunidade 

escolar;  

- Orientação na construção do Plano de Ação das unidades de ensino; 

- Orientação aos gestores escolares para desenvolver ações de envolvimento dos conselhos 

escolares; 

- Visitas às unidades de ensino; 

- Formação para gestores; 

- Orientação em processos pedagógicos, administrativos e financeiros, objetivando a 

autonomia da gestão; 

- Estruturação de espaço com sede própria para Secretaria Executiva dos Conselhos; 

- Fortalecimento do Conselho Municipal de Educação (CME), através do apoio técnico, 

financeiro e logístico. 

 
XIX. META 19 - FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 
 

Ampliar o investimento em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o 

patamar de 4% (quatro por cento) do PIB do Município no 5o (quinto) ano de 

vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 6% (seis por cento) do PIB ao final 

do decênio. 
 

O financiamento público da educação visa garantir a educação e a efetivação do princípio da 

garantia de qualidade, ambos se constituem em preceitos constitucionais. O Art. 211 da 

Constituição Federal estabelece competências para cada ente federado em regime de 

colaboração entre os sistemas de ensino, de modo a garantir a manutenção dos diferentes 

níveis, etapas e modalidades de ensino. A União tem a incumbência de organizar e financiar 

o sistema federal de ensino e o dos Territórios, e prestará assistência técnica e financeira 
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aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios. Os Municípios atuarão prioritariamente no 

ensino fundamental e na educação infantil e os Estados e o Distrito Federal atuarão 

prioritariamente no ensino fundamental e médio. O parágrafo 4º deste artigo estabelece que 

a organização dos sistemas de ensino da União, dos Estados e Distrito Federal e dos 

Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do 

ensino obrigatório.  

 

A vinculação obrigatória de receitas tributárias destinadas ao financiamento da educação 

nas três esferas do governo - federal, estadual e municipal – está determinada no Art. 212 

da Constituição, que estabelece que a União aplique anualmente, nunca menos de 18%, e 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios no mínimo 25% da receita resultante da 

arrecadação de impostos. 
 

Demonstrativo da Arrecadação Municipal e do Valor Aplicado em Educação – 2009 a 
2017. 

 

Ano Arrecadação Valor Aplicado Percentual Fonte Parecer Prévio 

2009 R$ 29.892.983,41 R$ 8.719.184,60 29,17% 
PROCESSO TC-

3120/2010 
TC-028/2011 

2010 R$ 29.984.886,63 R$ 8.490.654,80 28,32 % 
PROCESSO TC-

2077/2011 
TC-108/2012 

2011 R$ 37.169.050,86 R$ 13.099.008,71 35,24% 
PROCESSO TC-

2447/2012 
TC-052/2017 - 2ª 

CÂMARA 

2012 R$ 39.591.771,20 R$ 10.771.217,67 27,21% 
PROCESSO TC-

3339-2013 
TC-017/2016 - 1ª 

CÂMARA 

2013 R$ 38.315.851,51 R$ 10.198.105,73 26,62% 
PROCESSO TC-

2747/2014 
TC-011/2017 - 1ª 

CÂMARA 

2014 R$ 42.503.582,89 R$ 11.952.969,87 28,12% 
PROCESSO TC-

4467/2015 
TC-066/2016 - 1ª 

CÂMARA 

2015 R$ 47.443.941,34 R$ 11.947.853,97 25,18%* 
PROCESSO TC-

5026/2016 
TC-5026/2016 - 2ª 

CÂMARA 

2016 R$ 59.568.358,98 R$ 17.159.745,89 28,81% 
PROCESSO TC-

3653/2047 
AINDA NÃO 
JULGADO 

2017 R$ 48.584.423,28 R$ 12.214.682,71 25,14% 
ANEXO 8 DO 
RREO** 2017 

PCA AINDA NÃO 
ANALISADA 

Fonte: * O TCEES APUROU GASTO NO EXERCÍCIO DE 24,43%, PORÉM, POR MEIO DO PROCESSO TC-03109/2018, FOI 
IMPETRADO RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO, QUE POR FORÇA DO DISPOSTO NO ART. 405, § 3º DO REGIMENTO INTERNO 
DO TC, RES. 261/2013, POSSUI EFEITO SUSPENSIVO.** ANEXO 8 DA LRF, ART. 72 DA LDB. RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2017, DISPONÍVEL EM :http://jaguare.web7029.uni5.net/transparencia/documento?tipo=69.  

      

De acordo com o, o município de Jaguaré vem atendendo à determinação legal no período 

observado. O mesmo artigo prevê ainda, no parágrafo 5º, que a educação básica tenha 

como fonte adicional de financiamento a contribuição social do salário-educação recolhida 

pelas empresas, esclarecendo que, a presente análise mostra dados do financiamento da 

educação da rede pública municipal. A Fonte 100, receita ordinária resultante da 

arrecadação de impostos municipais e isenta de qualquer tipo de vinculação ou destinação 

específica, também se constitui em fonte de financiamento da educação. 
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INDICADOR 19A 
Estimativa do percentual de investimento público total em 

educação em relação ao PIB. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 2015-2025 
DADO OFICIAL 4,9%(Nacional) OCDE/2017 

DADO MUNICIPAL ** ** 
*Os gastos com educação totalizaram 4,9% do PIB brasileiro (último dado disponível no estudo), segundo a Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
** Quanto ao valor do PIB Municipal, não temos a estimativa do percentual, pois a Prefeitura atualmente não trabalha com o levantamento 
deste dado de forma específica. 

 

Outras fontes de financiamento da educação são provenientes dos repasses realizados pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), autarquia federal criada pela Lei 

nº 5.537/1968, que é responsável pela execução de políticas educacionais do Ministério da 

Educação (MEC). Os repasses realizados pelo FNDE aos estados e municípios podem ser 

constitucionais, automáticos e voluntários - convênios. O FNDE é responsável pela 

execução de vários projetos e programas que visam garantir uma educação de qualidade a 

todos, em especial à Educação Básica da rede pública: Brasil Carinhoso, Brasil 

Profissionalizado, Plano de Ações Articuladas (PAR), Caminho na Escola, Formação pela 

Escola, Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE), Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE), Programa 

Nacional da Biblioteca na Escola (PNBE), Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para a Rede Escolar 

Pública de Educação Infantil (ProInfância) e Programa Nacional de Tecnologia Educacional 

(ProInfo). 

 

Desde 2010, o FNDE passou a ser também o agente operador do Fundo de Financiamento 

Estudantil (FIES), programa do MEC destinado à concessão de financiamento a estudantes 

regularmente matriculados em cursos superiores presenciais não gratuitos e com avaliação 

positiva nos processos conduzidos pelo MEC.  
 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e 

regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério - FUNDEF, que vigorou de 1998 a 2006. É um fundo especial, de natureza 

contábil e de âmbito estadual (um fundo por estado e Distrito Federal, num total de vinte e 

sete fundos), formado, na quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e 

transferências dos estados, Distrito Federal e municípios, vinculados à educação. Além 

desses recursos, ainda compõe o Fundeb, a título de complementação, uma parcela de 

recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar 
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o mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é 

redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica.  

 

A Tabela apresenta o demonstrativo dos recursos do FUNDEB disponibilizados para o 

Município de Jaguaré. Observa-se que grande parte dos recursos recebidos constitui-se de 

receitas proveniente do próprio município. 
 

Demonstrativo do Recurso do FUNDEB – 2009 a 2017 

Ano 
Contribuição 

PMJ 
Ganho Fundeb Total 

VR aplicado 
magistério 

Percentual 
aplicado 

Fonte 

2009 R$5.192.063,93 R$4.589.722,40 R$ 9.781.786,33 R$5.960.783,63 60,94% 
PROCESSO TC-

3120/2010 

2010 R$5.252.741,28 R$6.371.617,57 R$11.624.358,85 R$9.103.486,92 78,31% 
PROCESSO TC-

2077/2011 

2011 R$6.391.459,43 R$7.818.609,17 R$14.210.068,60 R$10.309.045,66 72,55% 
PROCESSO TC-

2447/2012 

2012 R$6.782.015,50 R$8.658.480,94 R$15.440.496,44 R$9.913.233,30 64,20% 
PROCESSO TC-

3329/2013 

2013 R$6.492.405,73 R$10.667.247,82 R$17.159.653,55 R$11.739.739,18 68,41% 
PROCESSO TC-

2747/2014 

2014 R$7.294.392,30 R$10.239.409,33 R$17.533.801,63 R$12.673.918,66 72,28% 
PROCESSO TC-

4467/2015 

2015 R$8.034.957,75 R$10.707.394,94 R$18.742.352,69 R$13.846.577,74 73,88% 
PROCESSO TC-

5026/2016 

2016 R$8.110.966,33 R$10.259.379,89 R$18.370.346,22 R$13.977.833,93 76,09% 
PROCESSO TC-

3653/2017 

2017 R$8.276.184,93 R$10.845.001,14 R$19.121.186,07 R$13.220.199,03 69,14% 
ANEXO DA LRF - 

RREO 2017* 

Fonte: *PCA - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO AINDA NÃO ANALIZADA PELO TCEES. DADOS EXTRAÍDOS DO 
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ANEXO 8 DA LRF. ART. 72 DA LDB. DISPONÍVEL EM: 
http://jaguare.web7029.uni5.net/transparencia/documento?tipo=69.  
      

Em relação ao investimento público em educação, é imprescindível mobilizar a sociedade 

civil e política para reivindicar que a União cumpra com sua ação redistributiva e supletiva, 

previstas no art. 211 da Constituição Federal, no art. 75 da Lei nº 9.394/96 (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação) e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da 

Constituição Federal, e também garanta fontes de financiamento permanentes e 

sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades de ensino da educação básica, 

observando-se as políticas de colaboração entre os entes federados. 
 

Referente à evolução sobre a meta 19 nos últimos anos, não há o que acrescentar, pois não 

foi implementado nenhuma ação no sentido do levantamento e apuração do PIB Municipal 

em relação ao investimento na Educação. Mas pelas pesquisas realizadas em relação ao 

monitoramento, esse problema não é só do nosso Município, pois varias ações que foram 

estipuladas dentro dos Planos Municipais de Educação, ainda não foram cumpridas ou não 

tiveram nenhum avanço, pois dependem de ações maiores que deverão ser colocadas em 

prática pelo governo federal, bem como as estratégias que dizem respeito à implementação 

do CAQi, regulamentação do Regime de Colaboração, e elaboração do CAQ. Em 

decorrência disso, diversos outros dispositivos não puderam ser cumpridos.  
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Ações para avançar na meta: 

- Disponibilização de profissional para Secretaria Executiva do Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB. 

- Fortalecimento do Conselho Municipal de Educação, Fórum Municipal de Educação e 

Conselho de Alimentação Escolar. 

- Fortalecimento dos órgãos colegiados das unidades escolares (Associações de estudantes 

e Conselhos Escolares Deliberativos). 

- Planejamento e execução das políticas públicas educacionais visando o cumprimento das 

metas e estratégias dos planos educacionais vigentes. 

- Transparência nas prestações de contas dos recursos aplicados na educação. 

 
XX. META 20 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME 
 

Assegurar a realização do acompanhamento,  avaliação e readequação  do PME – 

2015-2025, de maneira democrática e participativa. 

 

O Plano Municipal de Educação-PME do município de Jaguaré-ES, foi construído e 

aprovado em 2015, com a coordenação do Fórum Municipal de Educação-FME em formato 

de Lei Municipal n°1.255, de 02 de junho de 2015, que aprova o Plano Municipal de 

Educação para o decênio 2015-2025 e dá outras providências. 

Atualmente para realização do acompanhamento,  avaliação e readequação  do PME  o 

Forum Municipal de Educação conta com uma comissão formada por membros 

representantes da SEMEC, Conselho Municipal de Educação e FUNDEB que anualmente 

realiza o relatório de Monitoramento e bienal o de Avaliação. 

De acordo com o Art. 9º da Lei do PME, diz que: 

O FME será convocado anualmente para o acompanhamento da execução das metas e 

estratégias do PME, emitindo parecer sobre a situação encontrada. 
 

No ano de 2016, foi apresentado em assembleia no dia 11 de maio os resultados do 

monitoramento das metas, estratégias e ações, pela Comissão conforme citada 

anteriormente, para o FME e toda sciedade civil, posteriormente  foi divulgado o no site da 

Prefeitura e em outros órgãos. 

No entanto no ano de 2017, não foi realizado assembleia para divulgação dos resultados de 

monitoramento e avaliação, devendo esta ocorrer no mês de Julho/2018. 

A equipe responsável pela Avaliação e Monitoramento do PME, se reúnem com datas pre 

agendadas para discutir assuntos pertinentes ao monitoramento, como repasse de 

informações recebidas em reuniões organizadas pela Undime e pela coordenadora 

responsável da região do nosso município.  
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Todo o monitoramento das metas e estratégias é realizado na plataforma do CONVIVA, 

onde há uma equipe que acessara quanto a dúvidas em relação à plataforma. 

 
4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

O município de Jaguaré elaborou o Plano Municipal de Educação – PME, o qual foi instituído 

pela Lei nº 1.255 de 02 de Junho de 2015, contendo 20 metas e 187 estratégias para serem 

cumpridas no prazo de 10 anos. Diante disso, o mesmo completa seu ciclo de dois anos, 

fazendo-se necessário sua avaliação. 

Através deste processo de avalição e monitoramento, observou-se que algumas metas 

foram alcançadas juntamente com suas estratégias, através de ações que trouxeram a cada 

dia mais melhorias para a educação do município em sua totalidade. Avaliou-se também que 

outras metas com suas estratégias ainda não foram alcançadas, estas precisam de mais 

tempo, investimentos, parcerias, novas ações, novos enfoques, para que até o final de 

vigência deste Plano Municipal de Educação, possam também estarem realizadas, sempre 

em consonância com o PNE. 

O monitoramento anual do Plano Municipal de Educação, é uma tarefa intensa, pois avaliar 

um documento de tão grande importância, faz-se necessário pensar nos objetivos propostos 

por este plano, bem como nas ações realizadas em prol da política de educação do 

município de Jaguaré. 

Segue abaixo, um resumo das metas atingidas e não atingidas pelo município até o ano de 

2017. 
 

META 1: NÃO ATINGIDA 

A meta 1 do Plano Municipal de Educação diz respeito à universalização da Educação 

Infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e da ampliação da oferta de 

Educação Infantil em creches de forma a atender no mínimo, 50% das crianças de até 3 

(três) anos até o final da vigência deste PME.  Ao analisarmos os indicadores essa meta não 

foi alcançada pelo município. Até o presente momento, o município não tem conseguido 

atender a demanda existente de crianças de 0 a 03 anos. Em dezembro de 2017 os dados 

municipais coletados através do cadastro único apontavam que 78 crianças estavam na lista 

aguardando vaga. O percentual baixo de matrículas de crianças nesta faixa etária pode ser 

justificado pelo fato de o município ter uma grande extensão de área rural e também por 

muitas famílias dar preferência por manter essas crianças em casa, aos cuidados de 

familiares. Embora exista a disponibilidade de vagas, as famílias da área rural raramente têm 

procurado por matrícula na faixa de 0 a 3 anos de idade. É necessário, pensar ações que 
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possibilitem ampliar o atendimento, a fim de poder, ao final do tempo de vigência deste 

plano, cumprir com a meta proposta. 

Em relação aos estudantes de 04 e 05 anos, todas as famílias que tem procurado este 

atendimento junto a Secretaria Municipal de Educação e Cultura ou as Unidades de Ensino 

tem a matrícula de seus filhos efetivada. 
 

META 2: NÃO ATINGIDA 

 A Universalização do ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 

(seis) a 14 (quatorze) anos já acontece no município mas a  garantia que pelo menos 95% 

(noventa e cinco por cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, 

até o último ano de vigência do PNE, ainda não está garantida, mas o município busca 

através de seu sistema de ensino ofertar especificamente de 6 a 14 anos, vagas para 

matrículas em todas as unidades escolares que possui esta modalidade, também todos que 

procuram é ofertado, tanto das escolas localizadas na zona urbana quanto da zona rural. 

Além disso, oferece transporte para as unidades de ensino. Vale ressaltar que a garantia de 

acesso dos estudantes abrange todas as diversidades: pessoas com deficiência, em 

situação de extrema vulnerabilidade social, das zonas rurais, etc. 

 

META 3: NÃO ATINGIDA 

 A meta prevê a Universalização até 2016 do atendimento escolar para toda a população de 

15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de 

matrículas no Ensino Médio para 85%. Está em andamento pois os indicadores mostram 

que ainda não foi atingido a porcentagem da meta. 

É oferecido no município através da rede estadual de ensino e do MEPES instituição sem 

fins lucrativos - a modalidade de Ensino Médio.  A matrícula é oferecida gratuitamente em 

dois turnos, sendo diurno (rede estadual e MEPES) e  noturno (rede estadual), para facilitar 

a frequência dos estudantes na escola, bem como transporte escolar e merenda. 

É imprescindível investimentos financeiros para desenvolver um ensino de qualidade que 

atraia o estudante a permanecer na escola. 

A universalização do acesso à escola e a garantia de que os jovens usufruam da educação 

básica na idade ideal demandam esforços incisivos dos agentes públicos, pois nessa idade 

muitos dos jovens deixam da escola para entrar no mercado do trabalho. 
 

META 4: ATINGIDA  

A meta 4 apresenta-se atingida pois a população de 4 a 17 anos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à 

educação básica e ao atendimento educacional especializado, pois todos que procuram 
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matrícula na rede de ensino nesta faixa etária  é ofertado, e garantido atendimento 

educacional especializado. 

De acordo com o número total de matrículas de estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação em classes comuns mostra 

que ao longo do período de 2007 a 2016, o número de matrículas vem aumentando, 

atendendo a determinação legal.  

Percebemos que muitas estratégias estão em andamento e não foram realizadas, mas os 

desafios são constantes e necessitam de expressivos avanços que envolvem a continuidade 

e efetividade de investimentos na formação de educadores, no aprimoramento das práticas 

pedagógicas, na acessibilidade arquitetônica e tecnológica, na construção de redes de 

aprendizagem, no estabelecimento de parcerias entre os atores da comunidade escolar e na 

intersetorialidade da gestão pública. 
 

META 5: NÃO ATINGIDA 

A meta de alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino 

fundamental, ainda não foi atingida, tem-se o desafio  de melhorar os níveis de proficiência 

em todas as áreas da avaliação ANA, mas o município vem buscando ações para o 

atingimento da meta como: Análise e orientações pedagógicas: mediante dados obtidos 

pelas amostras de escrita, estatísticas trimestral e resultados das avaliações externas (ANA 

e PAEBES); A forma formação do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - 

PNAIC para todos os professores alfabetizadores (1º ao 3º ano) nos anos  2013, 2014, 2015 

e 2017; Ofertou em 2017 a formação AçãoAlfa com carga horária de 80 horas, em parceria 

com o governo do Estado contemplando todos os professores das turmas de 1º e 2º anos, 

professores de AEE e pedagogos;  em 2018 dez adesão ao Programa Mais Alfabetização, 

criado pela Portaria nº 142, de 22 de fevereiro de 2018, como estratégia do Ministério da 

Educação para fortalecer e apoiar as unidades escolares no processo de alfabetização dos 

estudantes regularmente matriculados no 1º ano e no 2º ano do ensino fundamental. O 

mesmo tem o objetivo de fortalecer e alicerçar as unidades escolares no processo de 

alfabetização, para fins de leitura, escrita e matemática, dos estudantes no 1º ano e no 2º 

ano do ensino fundamental, e também aderiu ao Pacto Pela Aprendizagem no Espírito 

Santo- PAES foi instituído pela lei nº 10.631 de 28/03/17, D.O. de 29/03/2017, objetivando 

viabilizar e fomentar o regime de colaboração entre a rede estadual e as redes municipais de 

ensino, a partir do diálogo permanente e ações conjuntas voltadas para o fortalecimento da 

aprendizagem e melhoria dos indicadores educacionais dos alunos, das unidades de ensino 

e das referidas rede de educação básica no Espírito Santo, envolvendo domínio da leitura, 
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escrita e cálculo adequados a cada idade e escolarização nas duas primeiras etapas de 

ensino da educação básica., dentre outras. 
 

META 6: NÃO ATINGIDA  

A meta de oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 35% (trinta e cinco por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 17% (dezessete por cento) 

dos estudantes da educação básica. Essa meta ainda não foi atendida, porém estamos 

caminhando, no ano de 2016 o município de Jaguaré ofereceu Educação em tempo Integral 

em 21% das escolas públicas municipais, atendendo no total 885 estudantes da Educação 

Básica do Município, através do Programa Mais Educação, nas escolas em Regime de 

Alternância e na escola em Tempo Integral. 

Entretanto a educação em tempo integral é de competência de cada mantenedora, não 

podendo o Município legislar sobre o que não lhe compete. 

Nesta meta o município necessita de apoio da União, do Estado para a oferta de educação 

básica pública em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos 

estudantes na escola, recursos para contratação de profissionais especializados, construção 

e/ou adequação de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para 

atendimento em tempo integral, e ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio 

da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para 

atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios cobertos, depósitos 

adequados para armazenar gêneros alimentícios, banheiros e outros equipamentos, bem 

como da produção de material didático e da formação de recursos humanos para a 

educação em tempo integral. 
 

META 7: NÃO ATINGIDA 

Tendo como meta fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as  

médias previstas no Ideb,o município ainda não atingiu a meta, torna-se necessário atenção, 

dedicação e muito cuidado de toda a equipe seja, gestora e pedagógica e de muito  

aperfeiçoamento profissional, pois coloca como objetivo de qualidade as metas do Ideb, que 

se constitui de dois indicadores: a taxa de rendimento escolar (aprovação) e as médias de 

desempenho nas avaliações do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB) 

como: a Prova Brasil ou a Avaliação Nacional da Educação Básica (ANEB). 



 

70 
 

 RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – PME 
 

Referente aos dados de distorção idade-série o, observa-se que os indicadores no Ensino 

Fundamental (anos iniciais) variaram no período de 2006 a 2014, com resultados 

satisfatórios, pois vem reduzindo a taxa de reprovação totalizando 13% em 2014.  

No entanto analisando os dados dos anos finais a rede privada apresentou um diminuição 

significativa na distorção idade-série, porém na rede pública houve um crescimento de 

26,7% para 30,6% não sendo satisfatório. 

É observando através dos dados aprentados acima que a  distorção idade-série ainda é um 

fator a ser superado pelo município. 

Faz-se necessário empenhar  esforços mas seguintes ações: 

• Apoiar iniciativas do MP e Conselho Tutelar e CRAS, na realização de palestras, 

reuniões, encontros de orientação sobre políticas de prevenção à violência na escola, 

detecção dos sinais da violência domestica e sexual, auxiliando num bem estar dos 

educandos, envolvendo as famílias, principalmente as de situações de vulnerabilidade. 

• Buscar renovação e financiamento compartilhado, com participação da União e assegurar 

parcerias por meio de convênios entre município e estado, garantido transporte escolar 

gratuito para todos os estudantes da educação básica. 

• Ampliar e apoiar em parceria com secretaria da saúde a autonomia e a co-

responsabilidade do poder público, no cuidado integral à saúde no atendimento aos 

estudantes da rede escolar pública de educação básica por meio de ações de prevenção, 

promoção e atenção à saúde. 

Dentre essas, necessita-se de mais ações para atingir esta meta e suas estratégias. 
 

META  8: NÃO ATINGIDA  

A  meta de elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 

anos de idade, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de 

vigência deste Plano, para as populações do campo, quilombolas, indígenas, comunidades 

tradicionais e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, igualando a escolaridade 

média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE).  

Elevar a escolaridade desta população é uma proposta para os indivíduos que não 

concluíram o Ensino Médio, e este nível da Educação Básica, no território de Jaguaré/ES, 

está a cargo das escolas da Rede Estadual, sendo que por um período a EJA – Ensino 

Fundamental ficou a cargo do município, mas que diante das dificuldades/necessidades 

financeiras, em 2018, a EJA – Ensino Fundamental passou a ser também competência do 

Estado. Ficando assim mais viável aos estudantes, porém permanecerá na mesma escola, 

pois farão EJA – Ensino Fundamental e ao término EJA – Ensino Médio. Porém de acordo 
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com o número de matrículas na EJA no Ensino Fundamental e Médio no período de 2008 a 

2017 vem diminuindo significativamente ao longo dos anos. 
 

META 9: NÃO ATINGIDA 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% 

(noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste 

PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de 

analfabetismo funcional. 

Encontramos muitas dificuldades para atingir essa meta, por este índice abranger pessoas 

com idade mais avançada, que muitas vezes recusam-se a retomar os estudos e a 

implantação de ações e programas de capacitação tecnológica tornam-se necessárias para 

desenvolver o ensino aprendizagem deste grupo. 

É importante destacar que não é possível identificar se todos nesta faixa etária que não 

tiveram acesso à Educação Básica regular estão sendo atendidos, mas é possível analisar 

que no período de 2008 a 2017 o número de atendidos/matrículas vem diminuindo 

significativamente ao longo dos anos. 
 

META 10: NÃO ATINGIDA 

A Meta 10 trata sobre oferecer, no mínimo, 10% (dez por cento) das matrículas de educação 

de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação 

profissional.  

A rede municípal de Jaguaré/ES não oferece matrículas para Educação de Jovens e Adultos 

- EJA Integrada a Educação profissional, pois esta modalidade de ensino é de competência 

do Estado. E de acordo com os dados retirados do educacenso, podemos observar que não 

temos números de matrículas nesta modalidade. 

Não temos a oferta deste ensino em nosso município, por não possuirmos condições 

financeiras, espaço físico, e também falta de profissionais. Esta meta necessita de muitos 

investimentos e uma política pública educacional que desenvolva o ensino de jovens e 

adultos integrado a educação profissional. 

Todas as estratégias para serem realizadas necessitam do governo do estado e da união. 
 

META 11: NÃO ATINGIDA 

A meta 11 destaca a educação profissional, enfatizando que deve-se articular junto ao 

Governo Estadual e Federal a oferta  da educação profissional técnica de nível médio no 

segmento público, assegurando a qualidade na oferta é uma meta inconsistente para o 

município, pois não ofertamos educação profissional na rede municípal, mas estudantes 
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interessados são auxiliados e incentivados a fazer o ensino médio profissionalizante em 

outros municípios vizinhos. 

As estratégias para o alcance dessa meta requerem o incentivo a políticas de expansão das 

matrículas de educação profissional e técnica de nível médio, e  necessitam do governo do 

estado e da união para reestruturação das escolas públicas e promover cursos e pesquisas 

sobre a articulação entre formação, currículo e pesquisa no mundo do trabalho, de acordo 

com as necessidades econômicas, sociais e culturais do município. 
 

META 12:  

Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% (cinquenta por cento) e a 

taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e 

quatro) anos, assegurada à qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% 

(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. Como a própria descrição 

da meta já prevê, ao município cabe incentivar e apoiar os profissionais da educação que 

possuem interesse em prosseguir seus estudos e até o ano de 2016, a administração 

municipal, através da Lei Municipal n° 006/1993 de 01.02.1993, concedia auxilio transporte 

aos universitários que se deslocam para os municípios vizinhos, como forma de incentivo a 

esses estudantes. 
 

META 13:  

Incentivar o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu. A meta 13 do Plano 

Municipal de Educação estabelece incentivar o número de matrículas de mestres e doutores 

no corpo docente em efetivo exercício no sistema Municipal de Ensino para melhorar a 

qualidade da educação. Atualmente, Jaguaré/ES apresenta o total de 532 professores com 

Ensino Superior. Destes 493 com pós-graduação (92,6%), 8 (1,5%) são mestres e nenhum 

doutor. Uma das ações de incentivo é que na Lei 673 de 31 de outubro de 2006 dispõe 

sobre o afastamento de professor da Rede Municipal de Ensino, para realização de cursos 

de pós-graduação a nível de Mestrado e Doutorado. 
 

META 14: ATINGIDA  

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência do PNE, política nacional de formação dos 

profissionais da Educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores da Educação 

Básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de Licenciatura na 

área de conhecimento em que atuam. 
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Embora esta meta não seja de competência do Sistema Municipal de Ensino, o município 

possui 3 institutos/faculdade (particular) com modalidade EAD e também, há um grande 

número de estudantes, que buscam fora do município, cursos de graduação, tanto 

presenciais como a distância, a fim de dar continuidade aos seus estudos. Até o ano de 

2016, a administração municipal, através da Lei Municipal n° 006/1993 de 01.02.1993, 

concedia auxilio transporte aos universitários que se deslocam para os municípios vizinhos, 

como forma de incentivo a esses estudantes. 

É de grande interesse do município, de que os professores da educação básica tenham 

formação de nível superior, na sua área de atuação, com vistas a oferecer uma educação de 

melhor qualidade. O município de  Jaguaré/ES apresenta o total de 532 professores com 

Ensino Superior. Destes 493 com pós-graduação (92,6%). 
 

META 15: ATINGIDA 

A meta é de formar 80% (oitenta por cento) dos professores da educação básica em nível de 

pós-graduação até o último ano de vigência deste Plano, e garantir a todos os profissionais 

da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as 

necessidades, demandas e contextualização dos sistemas de ensino.  

É de grande interesse do município, de que os professores da educação básica tenham 

formação de nível superior, na sua área de atuação, com vistas a oferecer uma educação de 

melhorar qualidade.  

A grande maioria dos profissionais que atuam no município, possuem formação específica 

ou estão cursando universidade. Um grande percentual, também possui especialização.  

A formação continuada acontece no município, pois os professores participam anualmente 

de no mínimo quarenta horas de capacitação docente para todos os profissionais na rede 

municipal de Ensino. As ofertadas no ano de 2017 foram: Filosofia, Agrinho, Formação Pela 

Escola, Açãoalfa, Forcampo, Escola da Terra, Trilhas e PNAIC (Pacto Nacional pela 

Alfabetização na Idade Certa). Neste ano de 2018, houve a continuidade do PNAIC e 

começaram a serem realizadas as formações de: Matemática (1º ao 5º ano), Formação para 

gestores, Formações para áreas específicas (Linguagem, Ciências da Natureza e Ciências 

exatas), Formação Pela Escola e o Projeto de Informática – Conecta Biblioteca em parceria 

com a Semec. Também está em fase de formulação a Formação para a Educação Infantil. 
 

Meta 16: NÃO ATINGIDA 

A Meta 16 destaca sobre a valorização dos(as) profissionais do magistério das redes 

públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio dos demais 
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profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE, 

não foi atingida. 

 A Meta 16 do PME tem como objetivo central a equiparação do rendimento médio dos 

profissionais do magistério das redes públicas de educação básica ao dos demais 

profissionais com escolaridade equivalente até sexto  ano de vigência do Plano,  

No ano de 2016 foi instituída a comissão Permanente de Elaboração, Reestruturação e 

Implementação do Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Básica, do Município de 

Jaguaré/ES  (Decreto nº 88,de 29 de junho de 2016) e o Estatuto e o Plano de Carreira e 

Remuneração do Magistério Público Municipal de Jaguaré foi estudado e reestruturado pela 

referida Comissão, que também entre outras ações analisou os recursos da Educação ( do 

FUNDEB), realizou levantamentos dos profissionais da educação e avaliou a evolução 

salarial. Após, foi enviado o Projeto de Lei para a Prefeitura Municipal em 14/11/2017 para 

ser analisado e enviado para o Legislativo. Porém até o momento, o mesmo ainda se 

encontra na sede da Prefeitura. 
 

META 17: ATINGIDA 

Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de Planos de Carreira para os 

profissionais da Educação Básica pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano 

de Carreira dos profissionais da Educação Básica pública, tomar como referência o piso 

salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 

da Constituição Federal. 

Na meta 17, que trata da Existência do Plano de Carreira e Remuneração como referência 

na Lei 11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério) já está atingida no município, atualmente o  

Estatuto e o Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de Jaguaré 

foi estudado e reestruturado e aguradando aprovação pelo poder Legisdlativo do município. 
 

META 18 : ATINGIDA 

 A meta 18 trata busca assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 

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

consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos 

e apoio técnico da União para tanto. No Município de Jaguaré, essa meta já está atingida, 

pois os Conselhos vinculados a área da Educação ( CAE - Conselho de Alimentação 

Escolar; COMEJ- Conselho Municipal de Educação; FUNDEB - O Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação e 

CONSELHO DE ESCOLA estão regulares e são atuantes, bem como tem no município a 

existência do Fórum Municipal de Educação. O município de Jaguaré tem uma secretária 
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executiva para encaminhamento dos trabalhos dos conselhos, tendo sede própria (cedido 

pela PMJ).  As unidades escolares possuem Projeto Politico Pedagógico . 

Mesmo a meta sendo atingida, é necessário ainda ampliar com efetiva participação em 

regime de colaboração entre os entes federados, os programas de apoio e formação aos 

(as) conselheiros (as) dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos 

conselhos de alimentação escolar, e de outros e aos(às) representantes educacionais em 

demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados 

recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para 

visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções. 
 

META 19: NÃO ATINGIDA 

A meta 19 destaca sobre a ampliar o investimento público em Educação pública de forma a 

atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º ano de 

vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. 

Ampliação do investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o 

patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País no 5º (quinto) ano de 

vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do 

decênio, apresenta o indicador 19A que  trata sobre estimativa do percentual de 

investimento público total em educação em relação ao PIB,  não há o que acrescentar, pois 

não foi implementado nenhuma ação no sentido do levantamento e apuração do PIB 

Municipal em relação ao investimento na Educação. E os dados solicitados oficialmente aos 

setores responsáveis, não houve devolutiva para ser acrescentada ao monitoramento do 

Plano. 
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5. ANEXO 

ANEXO I 
Portaria da Comissão de Avaliação e Monitoramento do PME 
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ANEXO II 
Agenda de Trabalho 
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ANEXO III 
Conselhos de Escola 
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ANEXO IV 
Notas Técnicas 
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