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1 PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME – 2019
O Monitoramento das Metas e Estratégias do Plano Municipal de Educação teve sequência
neste ano de 2019. A Equipe Técnica e Comissão de Monitoramento a Avaliação do PME instituídos
pela Lei Complementar Municipal nº 173/2017Jardim, 27 de setembro de 2017foram representantes
legítimos da sociedade do Municio de Jardim/MS acompanharam o desenrolar do Sistema de Ensino
das unidades educativas, através do avanço na realização das Metas e Estratégia do referido Plano de
Educação de Jardim MS.
O ano de 2019 foi marcado pelo empenho em Implantar e Legitimar A Base Nacional Comum
Curricular em todo o território Nacional, para estabelecer conhecimentos, competências e habilidades
que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada pelos
princípios éticos, políticos e estéticos traçados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Básica, a Base soma-se aos propósitos que direcionam a educação brasileira para a formação humana
integral e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva.
Destacou-se o empenho da Equipe Pedagógica em realizar formações e capacitações para
professores, coordenadores e equipe administrativa estruturando os objetivos, conhecimentos e
fundamentos da BNCC. Toda a comunidade escolar recebeu a oportunidade de desenvolvimento
tecnológico, com o uso de recursos que possibilitaram melhor comunicação entre todos os
funcionário, comunidade escolar e sociedade de JARDIM, como exemplo temos o Programa
Educação Conectada.
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento
de caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos
devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da
Educação Básica, de modo a que tenham assegurados seus
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade
com o que preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). Este
documento normativo aplica-se exclusivamente à educação
escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº 9.394/1996).
(GOVERNO DO ESTADO- Mato Grosso do Sul-SEDEducação Básica)
Ainda a de 2019, no período de janeiro a dezembro, a Meta 1 do Plano Municipal de Educação
onde estabelece índices que alcance cobertura plena da população de 4 a 5 anos de idade até 2016 e
75% até o final de 2024 as crianças de 0 a 3 anos de idade.
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A orientação para a discussão e adequação do Plano Municipal de Educação, no alinhamento
com os Planos Nacional e Estadual, fundamenta-se nos princípios da territorialidade, considerando o
município e não a administração municipal para a projeção das ações; da participação social, no
entendimento que a sociedade deve participar do planejamento, execução e avaliação sistemática das
políticas e ações educacionais; no regime de colaboração, pois há que se articular com o Estado e a
União de forma a fortalecer as ações conjuntas para superação dos desafios e alcance das metas.
Portanto este relatório de Monitoramento reflete um processo de construção coletiva entre técnicos,
gestores, educadores, pesquisadores e representantes de entidades governamentais e da sociedade
civil.
Durante todo o ano houve um grande empenho da PREFEITURA MUNICIPAL, SEMED,
SED, UNDIME, MEC para realizar em Colaboração formações para toda a Equipe Administrativa e
Pedagógica de nosso Município, aderir as Proposta de novos Programas Educacionais como a
Educação Conecta e PMALFA.
Baseando-se nas experiências anteriores a Secretaria de Educação manteve a mesma
metodologia de trabalho de Monitoramento e Avaliação onde 40 membros da comissão de
monitoramento foram destinadas o estudo, armazenamento de dados, estudos avaliativos sob
desenvolvimentos das ações de cada meta e estratégia segundo seus indicadores, e seus
desenvolvimento, sobre encaminhamentos dos procedimentos avaliativos. Avaliação dos Planos de
Educação de MS – UNDIME/SED/SASE/MEC, sobre encaminhamentos dos procedimentos
avaliativos, orientados pela Avaliadora Educacional Maria Cleide Lima Pereira Cavalcante.
O Relatório de Avaliação do PME de Jardim/MS do ano de 2019, vem dar continuidade aos
relatórios dos anos anteriores:2016,2017e2018. Justificamos que o motivo de não enviamos o
relatório do ano de 2019dentro do prazo estipulado, pelos seguintes motivos:
 No início de 2018 foi apresentado pelo MEC uma Planilha de dados referentes as Metas e
Estratégias contendo os dados do Município,
 Dados estes que por vezes estavam protegidos.
 Os dados do município de Jardim/MS introduzidos e protegidos na planilha vieram com os
dados errados do município de Jardim do Estado do Ceará;
 Solicitamos através de e-mails, fale conosco, telefone direto com o MEC, Ofícios, enfim
não houve mudanças, motivo este de não enviamos o relatório dentro do prazo estipulado;
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 Justificamos ainda que construímos o Monitoramento de 2019 na Planilha enviada em
2020; com os dados de todas as escolas do munício na coluna da Rede Municipal, não
desmembrando o percentual entre as Rede Privada.

2

COMPORTAMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS NO PERÍODO

2.1

Comportamento da Meta 1 - 2019

PARTE B - METAS

Meta

Texto da meta

Prazo

Dotação
orçamentária

Observações

META 1 – Universalizar, até 2016, a educação
infantil na pré-escola para crianças de 4 a 5 anos
de idade e ampliar a oferta de educação infantil
1

em creches de forma a atender, no mínimo, 75%

2016 e 2025

12361/
12365

das crianças de até 3 anos até o final da vigência
deste PME.
INDICADOR

PARTE C - INDICADORES DE META

Texto da meta 1A

Percentual da população de 4 e 5
anos que frequenta a escola

2014 2015 2016 2017 2018
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista 100
100
100
100
100
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
81,74 81,74 81,58 74,81 100
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL
Percentual da população de 0 a 3
anos que frequenta a escola/creche
Texto da meta 1B
2014 2015 2016 2017 2018
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
75
75
75
75
75

Prazo:
2019

2020

2016

Alcançou indicador?

Sim

2021

2022

2024

2025

2016

Alcançou indicador?

Não

2021

2022

2025

2023

100
100

Prazo:
2019

2020

75

75

2023

2024
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Meta
executada no
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL
REDE
MUNICIPAL

16.2

33

34

36

39

40

Estratégias
1.1

ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODOTE D - ESTRATÉGIAS

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7
1.8

1.9

1.10

1.11

Definir, em regime de colaboração com a União e o Estado, metas de
expansão da Educação Infantil segundo padrão nacional de qualidade,
considerando as peculiaridades locais;
Possibilitar que, ao final da vigência deste PME, seja inferior a 10% a
diferença entre as taxas de frequência a Educação Infantil das crianças até
três anos oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as
do quinto de renda familiar per capita mais baixo;
Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da
demanda por creche para a população de até três anos, como forma de
planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta;
Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos
e prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda
das famílias por creches;
Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas às normas de
acessibilidade, programa de construção e reestruturação de escolas, bem
como a aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da
rede física de escolas públicas de Educação Infantil;
Implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, avaliação da
Educação Infantil, a ser realizada a cada dois anos, com base em
parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o
quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a
situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes, através de
uma comissão de profissionais específicos da área;
Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como
entidades beneficentes de assistência social na área de Educação com a
expansão da oferta na rede escolar pública;
Promover a formação inicial e continuada dos profissionais da Educação
Infantil, garantindo, progressivamente, o atendimento das crianças por
profissionais com formação superior;
Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos
de formação para profissionais da educação, de modo a garantir a
elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os
avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às
teorias educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco)
anos;
Fomentar o atendimento das populações do campo na Educação Infantil
nas respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da
distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o
deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessa
comunidade, garantido consulta prévia e informada
Priorizar e garantir o acesso à Educação Infantil e fomentar a oferta do
atendimento educacional especializado complementar e suplementar ao
alunado com deficiência(s), transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue para

Prazo Status

Observações

2016

SIM

Concluída.

2016

SIM

Recursos Federais para
construção de Creches
Municipais

2024

NÃO
Ao início de cada ano
planejar através de
demanda a abertura de
salas para atendimento a
este público (0 a 3 anos).

2024

SIM

2016

SIM

2016

SIM

2017

SIM

2024

SIM

2024

SIM

Realizada formações com
professores como propõe a
BNCC.

2024

SIM

Em realização.

2024

NÃO

Não há atendimento das
populações do campo.
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1.12

1.13

1.14

1.15

1.16
1.17

1.18
1.19
1.20
1.21

crianças surdas e a transversalidade da Educação Especial nessa etapa da
educação básica;
Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio
às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e
assistência social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de
até 3 (três) anos de idade;
Preservar as especificidades da Educação Infantil na organização das redes
escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos
em estabelecimentos que atendam aos parâmetros nacionais de qualidade,
e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do
aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental;
Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da
permanência das crianças na Educação Infantil, em especial dos
beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração com
as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção
à infância;
Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à Educação
Infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e
proteção à infância, preservando o direito de opção da família em relação
às crianças de até 3 (três) anos;
Realizar e publicar, com a colaboração da União e do Estado, a cada ano,
levantamento da Demanda Manifesta por Educação Infantil em creches e
pré-escolas, como forma de planejar e Verificar o atendimento;
Estimular o acesso à Educação Infantil em tempo integral, para todas as
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil;
Dotar as instituições de Educação Infantil com mobiliário, materiais
pedagógicos, bibliotecas, brinquedoteca e tecnologias educacionais
suficientes e adequados para essa faixa etária a partir da vigência deste
PME;
Possibilitar que, em 2016, toda demanda da pré-escola seja atendida nas
instituições de Educação Infantil;
Atender 30% da demanda manifesta por creche até 2018, 50% até 2020 e
atingir ao final da vigência desse PME, 75%, segundo o padrão nacional
de qualidade, observando as peculiaridades do município;
Promover, permanentemente, a formação continuada dos demais
profissionais da Educação Infantil.

2024

NÃO

2024

NÃO

2024

SIM

Realizado.

2024

SIM

Realizado traves da Escola
e Família.

2024

NÃO

2024

SIM

2024

NÃO

2016

SIM

2016

NÃO

2018

SIM

Priorizar demandas
embasadas no ano anterior.

Construção de Creches em
andamento.

2.1.1 Meta sobre Educação Infantil
Com a Constituição Federal de 1988, o atendimento em creche e pré-escola às crianças de
zero a 6 anos de idade torna-se dever do Estado. Posteriormente, com a promulgação da LDB, em
1996, a Educação Infantil passa a ser parte integrante da Educação Básica, situando-se no mesmo
patamar que o Ensino Fundamental e o Ensino Médio. No contexto da educação brasileira a Educação
Infantil merece atenção especial, haja vista que a qualidade do Ensino Fundamental depende, em
grande parte, da eficácia dessa etapa do ensino.
A definição da Educação Infantil como primeira etapa da Educação Básica cuja finalidade é
preparar a criança para o ingresso no Ensino Fundamental levou os órgãos administrativos do
município a garantirem padrões de ensino que atendam a LDB. Os profissionais que atuam na
Educação Infantil têm formação em Pedagogia ou Normal Médio nível Magistério, os quais recebem
10
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capacitação através de cursos oferecidos pelo Município como objetivo de prepará-los cada vez mais
para atender à criança de 0 a 3 anos de idade.
As Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEI,Resolução CNE/CEB nº
5/2009)27, em seu Artigo 4º, definem a criança como:
“Sujeito histórico e de direitos que, nas interações,
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua
identidade pessoal e coletiva, brinca, imaginar, fantasia,
deseja, prende, observa, experimenta, narra, questiona e
constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo
cultura” (BRASIL,2009)
A restauração do fazer pedagógico na Etapa da Educação Básica da Educação Infantil requer
a capacitação dos profissionais envolvidos nesta área de ensino. Cabe ao Município, através da
Secretaria de Educação proporcionar em regime de colaboração com o Estado e Federação
capacitações para atendermos as necessidades para uma educação integral das nossas crianças.
Importante mencionar a transição entre essas duas etapas da Educação Básica requer muita
atenção, para que haja equilíbrio entre as mudanças introduzidas, garantindo integração e
continuidade dos processos de aprendizagens das crianças, respeitando suas singularidades e as
diferentes relações que elas estabelecem com os conhecimentos, assim como a natureza das
mediações de cada etapa. A BNCC apresenta de forma criativa, diversificada e abrangente estes novos
conteúdos:
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Quanto a educação Especial, os desafios do Município frente continuam enormes não só do
ponto de vista numérico, mas também com relação à qualidade e a inclusão da criança com deficiência
por meio da melhoria das condições da infraestrutura física, da qualificação dos professores e do
atendimento pedagógico.
Face às metas e estratégias apresentadas pelos Planos Nacional e Estadual de Educação, será
necessário promover a revisão e aperfeiçoamento das propostas pedagógicas com vistas a concretizar
o desenvolvimento integral das crianças, a inclusão das crianças com deficiências, e o incentivo à
criatividade, a autonomia, a solidariedade, a sociabilidade o respeito a partir dos valores humanos
completando a ação da família.
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2.1.2 Conclusão e Recomendações
A Meta 01 do Plano Municipal de Educação trata intimamente de universalização até o ano
de:2016 da educação infantil na pré-escola para as crianças de quatro (04) e cinco (05) anos, bem
como a ampliação do atendimento em creches de minimamente cinquenta (50%) das crianças de até
três (03) anos até o final da vigência do Pano Municipal de Educação. Para o Município de Jardim é
sumariamente relevante o teor desta meta, tendo em vista que a Educação Infantil é a porta de entrada
para a socialização e inclusão das crianças, sendo o seu primeiro contato com o conhecimento formal.
O atendimento da Educação Infantil é obrigatório para as idades de quatro (04) e cinco (05)
anos, conforme a Lei das Diretrizes Básica da Educação e Constituição Federal, no que tange a área
educacional, investirem na primeira infância produz um retorno econômico para o município, família
e também para o país, e incide um resultado maior, pois é um período de formação da estrutura do
desenvolvimento humano, onde a construção da capacidade de aprendizagem se manifesta, bem como
a capacidade de relacionamento pessoal. No município de Jardim em regime de colaboração com o
Estado, ficou de responsabilidade e compromisso, os anos iniciais do Ensino Fundamental, público
este que serão estudantes formados pelas creches.
Para esta meta as estratégias visam enfatizar aspectos de natureza financeira e de projetos e
programas de reestruturação do ambiente físico, tanto como as questões pedagógicas inerentes aos
Centro Integrados de Educação Infantil e Escolas, com vistas as adequações no Plano Político
Pedagógico, Regimento Escolar, práticas em sala de aula, formação dos docentes condizentes com o
que preconiza a BNCC, projetos que permeiem pela inclusão social de todas as crianças.
Ademais, a realização de busca ativa de forma articulada entre as Secretaria de Educação,
Saúde e Assistência Social, visando identificar claramente os números totalizadores de crianças na
faixa etária de zero (0) a cinco (05) anos, e de posse destas informações possa-se traçar as estratégias
e planejamentos necessários para o atendimento pleno da meta e bem como mantermos e ampliar o
atendimento para as crianças desta faixa etária. Além de monitorar e avaliar permanentemente a
permanência das crianças frequentando regularmente conforme preconiza a legislação vigente.
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2.2

Comportamento da Meta 2 – 2019

PARTE B - METAS

Meta

Texto da meta

Prazo

Dotação
orçamentária

Observações

META 2 - Universalizar o ensino fundamental
de 9 (nove) anos para toda população de 6 a 14
2

anos e garantir que pelo menos 90% dos alunos
concluam essa etapa na idade recomendada, até

12.361.149109
2016 e 2025 6/12361149219
7

o último ano de vigência deste PME.

INDICADOR

PARTE C - INDICADORES DE META

Texto da meta 2A
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL
Texto da meta 2B
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

Percentual da população de 6 a 14
anos que frequenta a escola

Prazo:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

100

100

100

100

100

100

100

98

100

100

100

100

100

Percentual de pessoas de 16 anos
com pelo menos o ensino
fundamental concluído
2014 2015 2016 2017 2018

Prazo:
2019

2020

100

90

90

90

90

100

100

64.9

65.5

68

76

70

73

2016

Alcançou indicador?

Sim

2021

2022

2024

2025

2016

Alcançou indicador?

Não

2021

2022

2025

2023

2023

2024
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Estratégias
2.1

2.2.

2.3.

2.4.

PARTE D - ESTRATÉGIAS

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.

2.12.

2.13.

Participar, em articulação com a União e o Estado, da elaboração da
proposta curricular de direitos e objetivos de aprendizagem para os
estudantes do Ensino Fundamental, a partir do primeiro ano de vigência
do PME;
Participar do pacto entre os entes federados para implantação dos
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que
configurarão a base nacional comum curricular do Ensino
Fundamental;
Realizar, com frequência, levantamentos de estudantes que se
encontram fora e ausentes da escola em parceria com órgãos públicos
de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e
juventude;
Criar, a partir do primeiro ano de vigência deste Plano, mecanismos
que contribuam para assegurar a permanência e aprendizagem dos
estudantes do Ensino Fundamental favorecendo o fluxo escolar;
Desenvolver, na vigência deste Plano, ações permanentes de
acompanhamento da aprendizagem para que, pelo menos, 90% dos
estudantes do Ensino Fundamental concluam essa etapa de ensino na
idade recomendada, considerando as habilidades e competências
necessárias;
Realizar acompanhamento individualizado e monitoramento de
permanência na escola identificando o motivo da ausência, baixa
frequência e abandono dos estudantes até o final da vigência do PME;
Desenvolver e implementar mecanismos para o acompanhamento
individualizado dos estudantes do Ensino Fundamental, por meio de
reforço escolar e acompanhamento psicopedagógico, objetivando
diminuir a distorção idade/série;
Viabilizar reforço escolar para os alunos do Ensino Fundamental com
dificuldades de aprendizagem, considerando os resultados das
avaliações e criar mecanismos de suporte aos professores destes
estudantes;
Criar mecanismos para o acompanhamento de estudantes em situação
de discriminação, preconceito e violência na escola, visando as
unidades escolares condições adequadas para o avanço escolar dos
estudantes em colaboração com as famílias;
Possibilitar condições técnicas e pedagógicas aos profissionais do
Ensino Fundamental para utilização de novas tecnologias educacionais
e de práticas pedagógicas oferecendo formação continuada no decorrer
da vigência do PME;
Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento
das atividades escolares dos filhos por meio de reuniões sistemáticas e
projetos que visem o estreitamento das relações entre as escolas e as
famílias;
Oferecer, a partir do segundo ano de vigência deste PME, atividades
extracurriculares de incentivo aos estudantes e de estímulo ao
desenvolvimento de habilidades compatíveis com o ano escolar em que
o estudante estiver matriculado;
Fortalecer e criar mecanismos para acompanhamento e monitoramento
do acesso, da permanência e do aproveitamento escolar dos
beneficiários de programas de transferência de renda, bem como das
situações de discriminação, preconceito e violência na escola visando
o estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos
estudantes, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de
assistência saúde e proteção à infância adolescência e juventude, até o
final da vigência do PME;

Prazo

Status

2016

Sim

2016

Sim

2024

Sim

2016

Sim

2024

Sim

2024

Sim

2024

Sim

2024

SIM

2024

Em
andamento

2024

Sim

2024

Sim

2024

Sim

2024

Sim

Observações
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2.14. Desenvolver, a partir da vigência do PME, tecnologias
pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a organização e o
tempo das atividades didáticas entre a escola e o ambiente
comunitário, considerando as especificidades da Educação Especial e
das escolas do campo.

2016

Sim

2.2.1 Meta sobre Ensino Fundamental

Meta 2 - Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda população de 6 a 14 anos
e garantir que pelo menos 90% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o
último ano de vigência deste PME.
A luz de diagnósticos e indicadores da realidade sócio educacional do município de
Jardim/MS, a SEMED/Secretaria de Educação esteve propondo medidas para otimização e execução
do que foi proposto na meta 2 para universalização do ensino fundamental de 6 a 14 anos.
Com base nas metas traçadas para o PPP e nas Orientações Curriculares, além dos Descritores
para o bimestre estabelecido pela Secretaria Municipal de Educação e dos resultados pedagógicos,
estabelece-se um cronograma com formações continuadas estudos sobre nova proposta e adequação
da BNCC, bem como o planejamento em atendimento a esta população educacional.
De acordo com os momentos analíticos mencionados acima, o presente diagnóstico nos leva
a análise global dos múltiplos fatores que agem sobre o campo de intervenção, do estabelecimento de
metas gerais de ações coordenadas e do conhecimento das especificidades locais, onde obteve-se um
resultado satisfatório.
No período de 2017 a 2018 e 2019 houve um grande empenho em atender esta clientela afim
de atingir as metas estabelecidas no Plano Municipal de Educação, mantendo porém as mesmas
especificações já relatadas no relatório anterior:
 A preocupação com a qualidade deve tornar-se uma opção firme do governo municipal,
principalmente diante do fato de que o cálculo para as verbas do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb) obedece apenas ao critério quantitativo,
ou seja, o número de alunos/ano nas escolas.
 O município de Jardim atende a população estudantil com 8(oito) escolas da rede
municipal, 03 (três) da rede estadual e 04 (quatro) da rede privada. Bem localizadas,
algumas são equipadas com salas de tecnologia, sala de leitura, biblioteca e pátio coberto.
 A estrutura física das escolas da rede municipal é antiga necessitando de reforma e
manutenção periódicas. Por não oferecerem estruturas adequadas, muitas vezes concorre
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para a queda dos índices de matriculas. Vale ressaltar que as escolas, também, necessitam
de adequações no que se refere à acessibilidade.
 A Rede Municipal oferece uma nutricionista para elaborar o cardápio, acompanhar e
orientar o manuseio dos alimentos e avaliar a qualidade da merenda escolar, bem como se
a qualidade dos alimentos oferecidos. Quanto à oferta de materiais didático-pedagógicos
são disponibilizados em quantidades insuficientes, para atender a demanda.
 Não existe serviço de saúde voltado, especificamente, para o atendimento e
acompanhamento psicopedagógico ao estudante, dentro das unidades escolas, sendo
oferecido nos centros de saúde do município. O transporte escolar é suficiente para a
demanda do município, com seis linhas próprias e seis terceirizadas em parceria com o
estado, sendo de responsabilidade do município a manutenção do transporte.
 Quando se consideram as trajetórias dos veículos do transporte escolar, será pertinente
debater as dificuldades enfrentadas sem função das distâncias e estradas inadequadas,
dentre outros fatores. O transporte escolar torna-se imprescindível para que os alunos
consigam ter acesso à escola, nesse sentido, não é a quantidade de vagas, mas a
possibilidade dos estudantes chegarem à mesma com segurança e qualidade.
 Com a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos em constante queda demográfica Jardim
tem apenas 1,10% das crianças e jovens, desta faixa, fora das salas de aula. Um dos grandes
desafios do município está em atender a demanda residente no campo, os grupos étnicosociais e as pessoas com deficiências para alcançar a universalização estabelecida na meta.

17

ESTAD0 DE MATO GEOSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM /MS

Comportamento da Meta 3 – 2019
Meta

PARTE B - METAS

2.3

Texto da meta

Prazo

Dotação
orçamentária

2016/2025

12.361/12.365

Observações

META 3 - universalizar até 2016 o atendimento
escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar
3

até o final do período de vigência deste PME a taxa
líquida de matrículas no ensino médio para 85%.

INDICADOR
Percentual da população de 15 a 17
anos que frequenta a escola ou
concluiu a educação básica.
2014 2015 2016 2017 2018

PARTE D ESTRATÉ

PARTE C - INDICADORES DE META

Texto da meta 3A
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

2019

2020

100

100

100

100

100

100

100

72

81

82

83

90

89

Percentual da população de 15 a 17
anos que frequenta o ensino médio
Prazo:
ou possui educação básica completa.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Texto da meta 3B
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

100

100

100

100

100

100

50

60

63

50

52

60

Estratégias
3.1.

Prazo:

Participar das discussões nacionais e estaduais sobre o
Programa Nacional de renovação do ensino médio, a fim de
inovar com abordagens interdisciplinares estruturadas pela
relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares

Prazo
2025

2021

2021

Alcançou indicador?

Sim

2022

2024

2025

Alcançou indicador?

Não

2022

2025

2023

2023

2024

100

Status

Observações

Em progresso.
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que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos
obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência,
trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte;
Participar das discussões, coordenadas pela Secretaria de
Estado de Educação, para elaboração da proposta de direitos e
3.2. objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os
estudantes de ensino médio, com vistas a garantir formação
básica comum, até o segundo ano de vigência do PME;
Participar do pacto firmado entre os entes federados para a
implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e
3.3.
desenvolvimento que configurarão a base nacional comum
curricular do ensino médio;
Realizar, em articulação com os órgãos competentes, busca
3.4. ativa da população de 15 a 17 anos que se encontra fora da
escola, a partir da vigência deste PME;
Propor, a gestora do sistema a aquisição de equipamentos,
laboratórios, livros didáticos, paradidáticos ou apostilas que
3.5.
contemplem o Referencial Curricular, assim como a produção
de material didático específico para a etapa do Ensino Médio;
Participar de programas de formação continuada voltados para
3.6. os professores que atuam no ensino médio, inclusive por meio
de realização de oficinas por áreas afins;
Realizar acompanhamento individualizado do estudante com
rendimento escolar defasado, visando à correção de fluxo do
ensino fundamental, por meio de adoção de práticas como
3.7. reforço escolar no turno complementar, estudos de recuperação
e progressão parcial, de forma a reposicionar esse aluno em sua
série/ano, compatível com sua idade, até o final da vigência
deste PME;
Utilizar os resultados do Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM), como instrumento de avaliação sistêmica para
subsidiar políticas públicas para a educação básica, de
avaliação
certificadora,
possibilitando
aferição
de
3.8.
conhecimentos e habilidades adquiridas dentro e fora da
escola, e de avaliação classificatória, como critério de acesso à
educação superior, comparando esses resultados com a
avaliação estadual;
Realizar campanhas e/ou divulgar, nos meios de comunicação,
informações aos adolescentes, jovens e adultos, na etapa do
3.9.
ensino médio, sobre os cursos gratuitos integrados à educação
profissional, a partir do primeiro ano de vigência deste PME;
estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento
do acesso e da permanência dos jovens beneficiários de
programas de transferência de renda, no ensino médio, quanto
à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o
3.10. coletivo, bem como das situações de discriminação,
preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do
trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em
colaboração com as famílias e com órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude;
Oferecer programas de educação e de cultura para a população,
urbana e do campo, de jovens na faixa etária de 15 a 17 anos,
3.11. e de adultos, com qualificação social e profissional para
aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo
escolar, em articulação com a gestora do sistema;
Redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e
noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de
3.12.
ensino médio, de forma a atender a toda a demanda, de acordo
com as necessidades específicas dos estudantes e do município;

2017

Em progresso.
Concluída

2025

2016

Em progresso.
Concluída

2025

2025

Em progresso.

2025

Em progresso.

2025

Em progresso.

2016

Em progresso.

2017

Em progresso.

Não iniciada
2025

2025

Em progresso.
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Desenvolver formas alternativas de organização do ensino
3.13. médio, garantida a qualidade, para atender aos filhos de
profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante;
Implementar políticas de prevenção à evasão escolar, motivada
por preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando
3.14. rede de proteção contra formas associadas de exclusão, tais
como, a inclusão de profissionais nas instituições escolares que
atendam as áreas assistenciais como: social e psicológica;
Incentivar nas escolas, a criação de uma cultura de respeito e
3.15. aceitação do outro como princípio educativo e a partir do qual
serão construídas, no coletivo, as regras de convivência social;
Oferecer e garantir cursos que possibilitem o domínio da
3.16.
linguagem da informática;
Adequar e expandir o número das salas de tecnologias
3.17. educacionais conforme a demanda de cada unidade escolar de
ensino médio do município;
Propor a unidade gestora do sistema o estabelecimento de
parcerias com as instituições de ensino superior para que
3.18. projetos de extensão sejam desenvolvidos no campo do
conhecimento científico e tecnológico, de forma a atingir todas
as escolas de ensino médio do município;
Promover a articulação entre as escolas de Ensino Médio e as
3.19. instituições acadêmicas, esportivas e culturais existentes no
município de Jardim;
Propiciar e garantir condições de fruição de bens e espaços
culturais, bem como incentivar a realização de atividades
3.20.
artístico-culturais pelos estudantes com envolvimento da
comunidade jardinense;
Solicitar a unidade gestora do sistema, a ampliação dos espaços
esportivos, adequando-os com cobertura e acomodações para o
3.21.
público, e a prática integrada ao currículo, a partir da vigência
deste PME;
Adequar e expandir o número de salas de tecnologias e
qualidade na portabilidade do sistema de acesso à rede de
3.22.
internet conforme a demanda de cada unidade escolar de
ensino médio até o quinto ano de vigência deste PME.

2025

Em progresso.

2025

Em progresso.

2025

Em progresso.

2025

Em progresso.

2025

Em progresso.

2025

Em progresso.

2025

Em progresso.

2025

Em progresso.

2025

Em progresso.

2025

Em progresso.

As expectativas referente a operacionalização do Ensino Médio, etapa final da Educação
Básica Sob Orientação da Base Nacional Comum Curricular, traz novas perspectivas positivas ao
Ensino Médio , etapa final da Educação Básica, visto que o desenvolvimento esperado desta fase
educacional tem sido comprometida às necessidades dos estudantes quanto a sua formação geral,
indispensáveis ao exercício da cidadania e à inserção no mundo do trabalho, e responder à diversidade
de expectativas dos jovens quanto à sua formação, a escola que acolhe as juventudes tem de estar
comprometida com a educação integral dos estudantes e com a construção de seu projeto de vida.
Em 2019 os índices dos indicadores da Meta 3 conservou aproximadamente o percentual dos
anos anteriores. A nova proposta de educação para o Ensino Médio prevê através o desenvolvimento
de Habilidades e Competências preparando o aluno a administrar sua vida futura através dos
conhecimentos adquiridos, observemos como a BNCC será implantada:
20
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Através da operacionalização da BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, o Ensino
Médio está organizado em quatro áreas do conhecimento, conforme determina a LDB. A organização
por áreas, como bem aponta o Parecer CNE/CP nº 11/200925,
“não exclui necessariamente as disciplinas, com suas
especificidades e saberes próprios historicamente construídos,
mas, sim, implica o fortalecimento das relações entre elas e a sua
contextualização para apreensão e intervenção na realidade,
requerendo trabalho conjugado e cooperativo dos seus
professores no planejamento e na execução dos planos de ensino”
(BRASIL, 2009; ênfases adicionadas).
Em função das determinações da Lei nº 13.415/2017, são detalhadas as habilidades de Língua
Portuguesa e Matemática, considerando que esses componentes curriculares devem ser oferecidos
nos três anos do Ensino Médio. Ainda assim, para garantir aos sistemas de ensino e às escolas a
construção de currículos e propostas pedagógicas flexíveis e adequados à sua realidade, essas
habilidades são apresentadas sem indicação de seriação. ENSINO MÉDIO Áreas do conhecimento
Linguagens e suas Tecnologias Matemática e suas Tecnologias Matemática Ciências da Natureza e
suas Tecnologias Ciências Humanas e Sociais Aplicadas Componentes curriculares (1ª à 3ª série)
Língua Portuguesa 25 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Conselho Pleno. Parecer nº 11, de
30 de junho de 2009. Proposta de experiência curricular inovadora do Ensino Médio. Diário Oficial
da União, Brasília, 25 de agosto de 2009, Seção 1, p. 11.
Portuguesa Cada área do conhecimento estabelece competências específicas de área, cujo
desenvolvimento deve ser promovido ao longo dessa etapa, tanto no âmbito da BNCC como dos
itinerários formativos das diferentes áreas. Essas competências explicitam como as competências
gerais da Educação Básica se expressam nas áreas. Elas estão articuladas às competências específicas
de área para o Ensino Fundamental, com as adequações necessárias ao atendimento das
especificidades de formação dos estudantes do Ensino Médio.
Para assegurar o desenvolvimento das competências específicas de área, a cada uma delas é
relacionado um conjunto de habilidades, que representa as aprendizagens essenciais a ser garantidas
no âmbito da BNCC a todos os estudantes do Ensino Médio. Elas são descritas de acordo com a
mesma estrutura adotada no Ensino Fundamental.
As áreas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Biologia, Física e Química), Ciências
Humanas e Sociais Aplicadas (História, Geografia, Sociologia e Filosofia) e Matemática e suas
Tecnologias (Matemática) seguem uma mesma estrutura: definição de competências específicas de
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área e habilidades que lhes correspondem. Na área de Linguagens e suas Tecnologias (Arte, Educação
Física, Língua Inglesa e Língua Portuguesa), além da apresentação das competências específicas e
suas habilidades, são definidas habilidades para Língua Portuguesa.” As 10 (dez) Competências e
Habilidades a serem desenvolvidas na Educação Básica (BNCC, 2018).

Competências

Habilidades

Na direção de substituir o modelo único de currículo do Ensino Médio por um modelo
diversificado e flexível, a Lei nº 13.415/20173 alterou a LDB, estabelecendo que O currículo do
ensino médio será composto pela Base Nacional Comum Curricular e por itinerários formativos, que
deverão ser organizados por meio da oferta de diferentes arranjos curriculares, conforme a relevância
para o contexto local e a possibilidade dos sistemas de ensino, a saber: I – linguagens e suas
tecnologias; II – matemática e suas tecnologias; III – ciências da natureza e suas tecnologias; IV –
ciências humanas e sociais aplicadas; V – formação técnica e profissional. (LDB, Art. 36; ênfases
adicionadas).
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Como citado no o Relatório de Monitoramento do Ano de 2019 do Município de Jardim/MS,
neste momento em que se Normatiza a BNCC, propõe colocar em prática a partir de 2019 uma nova
proposta pedagógica, assim cultivar esperanças de uma nova realidade, formando cidadãos em uma
Educação Integral o que já foi citado no “Relatório de Monitoramento do PME de Jardim de
2017,2018”:
“Como em todos os municípios do Estado, o Ensino Médio de
Jardim enfrenta dificuldades para operacionalizar e concretizar
um currículo complexo de forma atenderam público exigente e
diversificado. São grandes os desafios atuais, principalmente em
relação ao que determina a Emenda Constitucional n. 59, de 11de
novembro de 2009, que tornou essa etapa de ensino obrigatória e
gratuita dos 15 aos 17 anos inclusive para aqueles que não tiveram
acesso a ela na idade correta. Estabelece também como prazo
limite ano de 2016. Universalizar, até 2016 o atendimento escolar
com qualidade para toda população de 15 a 17 anos de idade será
desafiador pelo curto espaço de tempo. Segundo o PEE, ao tratar
da universalização do Ensino Médio como meta a ser alcançada
na direção de uma sociedade igualitária, ou, no mínimo, menos
desigual, “há que se considerar a diversidade e a desigualdade da
oferta e para superar esses entraves é preciso promover mudanças
no ensino médio local: ampliação das condições de acesso,
qualidade do ensino, a revisão dos critérios de avaliação e
mudança no padrão de gestão escolar. (PEE, EM p.26).
2.4

Comportamento da Meta 4- 2019

PA
RT

PARTE B - METAS

Meta

4

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

Prazo

Dotação
orçamentária

2024/2024

12.361

Observações

INDICADOR
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Percentual da população de 4 a 17
anos com deficiência que frequenta a
Prazo:
escola.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Texto da meta 4A
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

100

100

100

100

100

100

30

33

33

30

65

Percentual de matrículas em classes
comuns do ensino regular e/ou EJA
da educação básica de alunos de 4 a
Prazo:
17 anos de idade com deficiência,
TGD e altas habilidades ou
superdotação.
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Texto da meta 4B

Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

100

100

100

100

100

100

30

30

30

40

85

PARTE D - ESTRATÉGIAS

Estratégias

4.1

4.2

Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos
Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos
estudantes da educação regular da rede pública que recebam
Atendimento Educacional Especializado complementar e
suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na
educação básica regular, bem cômodas matrículas efetivadas,
conforme o censo escolar mais atualizado, na educação
especial, oferecida em instituições comunitárias, confessionais
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder
público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da
Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007;
Subsidiar, com dados da realidade do município, a formulação
de políticas que atendam as especificidades educacionais de

Prazo

2025

Alcançou indicador?

Não

2021

2022

2024

2025

2025

Alcançou indicador?

Não

2021

2022

2025

Status

2024

Sim

2024

Sim

2023

2023

2024

Observações
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estudantes com deficiência, transtornos globais de
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação;
Universalizar no prazo de vigência deste PME, o atendimento
escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0
(zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do
4.3 desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação,
observado o que dispõe a Lei n◦ 9.394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional, observado o que dispõe a LDBEN/1996;
Implantar, manter e implementar no município uma equipe
multidisciplinar, como apoio e suporte pedagógico aos
professores do ensino regular e das Salas de Recursos
4.4
Multifuncionais-SRM, com professores especializado em
Educação Especial, com capacitação e experiência na área,
para avaliações pedagógicas, a partir da vigência deste plano;
Implantar, manter e implementar, na vigência deste PME,
Centros de Atendimento às pessoas com deficiência com a
ampliação de equipes multidisciplinares, materiais e espaço
4.5
físico adequados, promover a formação continuada de seus
profissionais, com capacitação e experiência na área para
avaliações pedagógicas;
Oferecer e garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua
Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira língua e na
modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda
língua, aos estudantes surdos e com deficiência auditiva de 0
(zero) a 17 (dezessete) anos, classes bilíngues em escolas
regular inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626,
4.6
de 22 de dezembro de 2005, e dos art. 24 e 30 da Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a
adoção do Sistema Braille de leitura,(para cegos e
surdos/cegos) Soroban, Orientação e Mobilidade, e
Tecnologias Assistivas para cegos e surdos/cegos, a partir da
vigência deste PME;
Implantar e assegurar, ao longo deste PME, Salas de Recursos
Multifuncionais e fomentar a formação continuada de
4.7 professores para o Atendimento Educacional Especializado
nas escolas urbanas e no campo por meio de projetos de
extensão e de pós-graduação;
Implementar o atendimento educacional especializado em
salas de recursos multifuncionais, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados, nas formas
complementar e suplementar, a todos os alunos com
4.8
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de
educação básica, conforme necessidade identificada por meio
de avaliação e/ou laudo médico;
Estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio,
pesquisa e assessoria, articulados com instituições acadêmicas
e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência
4.9 social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos
professores da educação básica com os estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação;
Manter e ampliar programas suplementares que promovam a
acessibilidade nas instituições públicas e conveniadas para
garantir o acesso e a permanência dos estudantes com
4.10 deficiência por meio de adequação arquitetônica, da oferta de
transporte acessível e da disponibilização de material didático
próprio e de recursos de tecnologia assistiva, a partir da
vigência desse PME;

2024

Não

2024

Parcialmente

2024

Parcialmente

2016

Parcialmente

2025

Não

2025

Parcialmente

2025

Parcialmente

2025

Não
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4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

4.16

4.17

4.18

Viabilizar a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do
ensino regular sob alegação de deficiência e promovida a
articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento
educacional especializado;
fortalecer o acompanhamento e o monitoramento, por meio de
equipe multidisciplinar, do acesso à escola e ao atendimento
educacional especializado-AEE, bem como da permanência e
do desenvolvimento escolar dos estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação beneficiários de programas de transferência de
renda, juntamente com o combate às situações de
discriminação, preconceito e violência, com vistas ao
estabelecimento de condições adequadas para o sucesso
educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à
adolescência e à juventude, a partir da vigência deste PME;
Fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de
metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de
tecnologia assistida, com vistas à promoção do ensino e da
aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade
dos(as) estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação a partir
da vigência deste PME;
Implementar e promover o desenvolvimento de pesquisas e
metodologias interdisciplinares estudos e pesquisas em
quaisquer níveis, visando à produção de conhecimento sobre
educação especial, para subsidiar a formulação de políticas
Inter setoriais que atendam as especificidades educacionais de
estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que
requeiram medidas de AEE, a partir da vigência deste PME;
Criar e garantir, em articulação com órgãos e instituições
educacionais, programas de superação a situações de
discriminação em relação a estudantes com deficiências,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, promovendo a eliminação de barreiras
atitudinais, pedagógicas, arquitetônicas e de comunicação, na
vigência do PME;
viabilizar e promover, a partir da vigência deste PME, a
articulação Inter setorial entre órgãos e políticas públicas de
saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com
as famílias, com o fim de identificar e desenvolver modelos de
atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar,
na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência,
especificidades linguísticas e transtornos globais do
desenvolvimentocom idade superior à faixa etária de
escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção
integral ao longo da vida
viabilizar e apoiar a ampliação, a partir da vigência deste PME,
das equipes de profissionais da educação para atender à
demanda do processo de escolarização dos estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, garantindo e assegurando a oferta
de professores do Atendimento Educacional Especializado,
profissionais de apoio em sala de aula, tradutores e intérpretes
de Libras, guias-intérpretes para surdos/cegos, instrutores
mediadores, professores de Libras, prioritariamente surdos, e
professores bilíngues;
Definir, avaliar e supervisionar, na vigência deste PME,
mediante indicadores de qualidade definidos em nível
Nacional, Estadual e Municipal, avaliação e supervisão para o

2016

Sim

2025

Sim

2016

Sim

2016

Não

2016

Parcialmente

2025

Parcialmente

2016

Parcialmente

2016

Parcialmente
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4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

4.27

funcionamento de instituições públicas, conveniadas e
privadas que prestam atendimento aos estudantes com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação;
Com dados da realidade do município com apoio do Ministério
da Educação, órgãos de pesquisa, demografia e estatística
competentes, na formulação de questionários para a obtenção
de informação detalhada sobre o perfil do estudante, as
especificidades educacionais de estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos;
Incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais
cursos de formação para profissionais da educação, inclusive
em nível de pós-graduação, observado o disposto no caput do
art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das
teorias de aprendizagem e dos processos de ensinoaprendizagem relacionados ao atendimento educacional de
estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, a partir
da vigência do PME;
promover e realizar, a partir do primeiro ano de vigência deste
PME, parcerias com instituições comunitárias, confessionais
ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder
público, visando ampliar a oferta de formação continuada aos
profissionais da educação e a produção de material didático
acessível, assim como os serviços de acessibilidade necessários
ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos estudantes
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação matriculados na rede pública
de ensino;
promover em parcerias com instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas
com o poder público, audiências e atividades públicas de
discussão sobre educação especial, educação inclusiva e
educação bilíngue, em espaços com acessibilidade
arquitetônica, a fim de favorecer a participação das pessoas
com deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e
altas habilidades ou superdotação, das
famílias, dos
profissionais da educação e da sociedade na construção do
sistema educacional inclusivo, durante a vigência do PME;
Implantar e apoiar, a partir do primeiro ano de vigência deste
PME, em parceria com a comunidade escolar a promoção de
campanhas educativas com vistas à superação do preconceito
gerador de barreiras atitudinais;
Assegurar, em articulação com as IES, a ampliação e a
democratização do acesso à educação superior de pessoas com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação;
Propiciar aos estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação uma
Proposta Pedagógica acessível e flexível com adaptações no
Plano Educacional e nas Avaliações, das escolas regulares,
conforme regimento interno;
Assegurar o AEE em ambiente domiciliar e hospitalar,
mediante identificação e comprovação da necessidade, aos
estudantes com deficiência e transtornos globais do
desenvolvimento, com graves comprometimentos;
Viabilizar o apoio, orientação e informações às famílias sobre
as políticas públicas de educação especial e sobre os direitos e
deveres das pessoas com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação

2025

Parcialmente

2025

Sim

2016

Parcialmente

2016

Sim

2025

Sim

2016

Parcialmente

2025

Sim

2025

Sim

2025

Parcialmente
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Desenvolver e manter programas específicos que oportunizem
aos adolescentes com deficiência, transtornos globais do
4.28 desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação a
participação em cursos das áreas tecnológicas e científicas, até
o final do prazo de vigência deste PME;
propiciar aos estudantes com deficiência, transtornos globais
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação um
4.29 currículo flexível e inclusivo com avaliações que amparam a
progressão desses estudantes, nas escolas regulares; a partir do
primeiro ano de vigência desse PME.

2025

Sim

2025

Parcialmente

2.4.1 Avaliação Conclusiva – Meta 4 – 2019
O Monitoramento e Avaliação das Metas do Plano Municipal de Educação proporcionou a
conscientização de assegurar a comunidade de Jardim o direito a assistência de Saúde, Social e
Educativa as pessoas com deficiências das mais variadas características.
 Os dados evidenciam que a matrícula de estudantes com deficiências nas escolas públicas
cresceu de 2018 a 2019 em proporção de 40%. O maior crescimento se deu no Ensino
Fundamental. Tal expansão se deve a implantação da Política Nacional de Educação
Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva.
 Com a execução dessa Política instituíram-se os Centros de Atendimento Educacional
Especializado em observância ao disposto na Deliberação do CEE/MS n.9367/2010 e
implantaram-se salas de recursos multifuncionais nas escolas.
 Em Jardim a Educação Especial é oferecida na Escola Especializada Jardim de Amor; nas
escolas Estaduais há sala de recursos, e nas Escolas Municipais há, em algumas escolas,
sala de recursos e as demais contam com apoio.

 Os serviços oferecidos, nas salas de recursos, permitem que os estudantes frequentem as
salas em dias alternados e no contraturno, o que contribui para que cursem o ensino regular,
com horários planejados que favoreçam o acesso dos alunos sem prejuízo aos demais
serviços ou atendimentos realizados por profissionais da área da saúde
 O município de Jardim possui 8 (oito) salas de recursos multifuncionais públicas voltadas
para o atendimento educacional especializado, sendo3 (três) pertencentes à Rede Municipal
de Ensino, das quais, 2 (duas) são contempladas pelo MEC que no entanto, necessitam de
regulamentação, e 1 (uma) comunitária, mantida pela Prefeitura Municipal, em uma Escola
Rural no Distrito do Boqueirão. A Rede Estadual de Ensino conta com 4 (quatro) salas de
recursos e 1(uma) Escola Especial (Sociedade Pestalozzi).
 O atendimento constitui-se num conjunto de recursos de acessibilidade e estratégias
desenvolvidas por profissionais preparados com objetivo de minimizar as barreiras para a
aprendizagem e o desenvolvimento dos estudantes.
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 O crescimento das matrículas, desafiou os Dirigentes Públicos a providenciarem melhores
condições no que diz respeito ao acesso, à falta de professor de apoio nas salas de aula do
ensino regular, principalmente, quanto ao entendimento da importância dessa modalidade
de ensino para melhoria da qualidade do ensino nas redes públicas.
 Estamos caminhando para uma política de auxílio na formação de professores
especializados no atendimento do AEE, justificando o pequeno quantitativo de professores
habilitados para a função. A Rede Estadual oferece cursos de capacitação para seus
professores e a rede municipal, em parceria com a Estadual, tem oferecido curso de
LIBRAS a distância, também, o de tecnologia assistida.
 Na inclusão dos estudantes com deficiências no ensino regular, o êxito depende da
adaptação do professor que muitas vezes se revela complexo. Para os professores que
atuam nessa modalidade a formação é realizada de forma continuada, mas o processo de
inclusão requer mais esforço por parte das políticas públicas municipais nesse sentido.
 Quanto aos recursos humanos, é necessário que o aperfeiçoamento e a formação envolvam
docentes, técnicos, administrativos e auxiliares para que o atendimento seja adequado aos
estudantes.
 Todos os alunos que apresentam deficiências possuem Laudo Médico e são acompanhadas
pela Psicóloga do Município.
 Existe um esforço dos profissionais em implantar estratégias que valorizem a permanência
dos alunos nas classes regulares com o apoio pedagógico para aqueles com dificuldades
comuns de aprendizagem, problemas de disciplina ou dispersão de atenção.

Comportamento da Meta 5 – 2019

PARTE C - INDICADORES PARTE B - METAS
DE META

2.5

Meta

Texto da meta

Prazo

Dotação
orçamentária

5

META 5 - Alfabetizar com aprendizagem adequada
a todas as crianças até o final do terceiro ano do
ensino fundamental

2024/2024

12.361

Observações

INDICADOR
Texto da meta 5A

REDE
ESTADUAL

Estudante com proficiência
insuficiente em Leitura (nível 1 da
escala de proficiência).
2014 2015 2016 2017 2018

Prazo:
2019

2020

2016

Alcançou indicador?

Não

2021

2022

2025

2023

2024

Meta prevista
Meta
executada no
período
(dado oficial)
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Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

0

0

0

16,8

0

0

Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

0

16,8

Estudantes com proficiência
insuficiente em Escrita (nível 1, 2 e 3
da escala de proficiência)
2014 2015 2016 2017 2018

Texto da meta 5B

0

0

0

0

0

25,8

25,8

25,8

39,2

0

Prazo:
2019

2020

0

0

2021

Alcançou indicador?

Não

2022

2025

2023

2024

Os Dados encontrados são de 2017. Disponível em http://www.saems.caedufjf.net/wp-content/uploads/2018/06/MSSAEMS-2017-RELAT%C3%93RIO-GERENCIAL-WEB.pdf. Pesquisa 03/07/2020, as 8:08h.

PARTE D - ESTRATÉGIAS

Estratégias

Prazo

Status

5.1

Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos
anos iniciais do ensino fundamental, articulando com as
etapas anteriores e posteriores, a fim de garantir a
alfabetização plena na idade certa;

2016

Concluída

5.2

Viabilizar a aplicação das avaliações periódicas
desenvolvidas pelo INEP e instituir instrumentos de avaliação
municipal para aferir a alfabetização dos estudantes aplicada
a cada ano, implementando medidas pedagógicas para
alfabetizar 90% dos estudantes até o término do 3º ano do
ensino fundamental;

2016

Concluída

5.3

Possibilitar reforço escolar para estudantes do 1º ao 3ºano do
ensino fundamental com dificuldades de aprendizagem,
considerando os resultados das avaliações e criar mecanismos
de suporte (profissionais habilitados) para os professores
alfabetizadores destes estudantes;

2016

Concluída

Realizar formação inicial e continuada para profissionais de
educação com a utilização de novas tecnologias educacionais
e de práticas pedagógicas inovadores;

2016

Concluída

5.4

Observações
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PARTE C - INDICADORES DE META PARTE B - METAS

2.6

5.5

Viabilizar a certificação de proficiência das escolas,
professores e turmas com a finalidade de fomentar o trabalho
com alfabetização elevando o índice para 90% de
aproveitamento até o término do PME;

2016

Concluída

5.6

Implantar e implementar ações de acompanhamento da
aprendizagem, suporte pedagógico ao professor alfabetizador
a partir do primeiro ano de vigência deste PME, para que os
estudantes estejam alfabetizados, com aprendizagem
adequada ao concluírem o 3º ano desta etapa de ensino;

2016

Concluída

5.7

Na vigência deste PME, produzir e garantir aquisição de
materiais didáticos e de apoio pedagógico específicos, para
alfabetização de estudantes do campo, garantindo a
alfabetização e letramento com aprendizagem adequada nos
três anos iniciais do ensino fundamental;

2016

Em progresso

5.8

Apoiar a alfabetização dos estudantes com deficiência
considerando as suas especificidades, inclusive a
alfabetização bilíngüe de pessoas surdas sem estabelecimento
de terminalidade temporal;

2016

Em progresso

5.9

Promover a partir do primeiro ano de vigência deste PME a
articulação entre as secretarias de educação e as IES que
oferecem cursos de formação inicial continuada para
professores alfabetizadores;

2016

Concluída

5.10

Investir na formação continuada dos coordenadores e gestores
escolares;

2016

Concluída

5.11

Unificar e garantir o cumprimento do Referencial Curricular
Municipal.

2016

Concluída

Comportamento da Meta 6 – 2020
Meta

Texto da meta

6

META 6 - Implantar e implementar, gradativamente,
a educação em tempo integral em, no mínimo, 50%
das escolas públicas, de forma a atender, pelo
menos, 25% dos estudantes da educação básica,
aumentando gradativamente conforme a demanda.

Prazo

Dotação
orçamentária

2016

12.361

Observações

INDICADOR
Texto da meta 6A

Percentual de alunos da educação
básica pública em tempo integral
2014

REDE
ESTADUAL

REDE
MUNICIPAL

2015

2016

2017

2018

Prazo:
2019

2020

Alcançou indicador?
2021

2022

2023

2024

2025

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

REDE
PRIVADA

Texto da meta 6B

2014

2015

2016

2017

2018

Prazo:
2019 2020

2021

Alcançou indicador?
2022
2023 2024

2025

Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

PARTE D - ESTRATÉGIAS

Estratégias

Prazo

Status

6.1

Promover, com o apoio da União, 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, ou sob sua responsabilidade, seja
igual ou superior a 7(sete) horas diárias durante o ano letivo;

2016

NÃO

6.2

Ampliar, no prazo de um ano como experiência, na vigência
do PME, a jornada dos professores para que possam atuar em
uma única escola de tempo integral;

2016

NÃO

6.3

Desenvolver, em regime de colaboração, programa de
construção de escolas com padrão arquitetônico e mobiliário
adequados para atendimento em tempo integral,
prioritariamente, em comunidades que se encontram em
situação de vulnerabilidade social, de acordo com as leis
vigentes;

2016

NÃO

Participar de programa nacional de ampliação e
reestruturação das escolas públicas, por meio da instalação de
quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive, de informática
com acesso à internet, espaços para atividades culturais,
bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e
outros equipamentos;

2016

NÃO

6.5

Oferecer cursos de formação de recursos humanos para a
atuação na Educação em Tempo Integral, na vigência deste
PME

2016

NÃO

6.6

Promover a articulação da escola com os diferentes espaços
educativos, culturais e esportivos e com equipamentos

2016

NÃO

6.4

Observações
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públicos como centros comunitários, bibliotecas, praças,
parques, museus, teatros e cinemas;

6.7

Implementar, na proposta pedagógica da escola, medidas para
otimizar o tempo de permanência dos estudantes na escola,
direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho
escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e
culturais;

2016

NÃO

6.8

Desenvolver estudos, com vista a atender, com padrão de
qualidade, as escolas do campo na oferta de Educação em
Tempo Integral, embasado em consulta às comunidades,
considerando as peculiaridades locais;

2016

NÃO

6.9

Desenvolver Currículos e Projetos Políticos-Pedagógicos
específicos para Educação Integral, incluindo conteúdos
relativos a empreendedorismo e relações sociais no prazo de
dois anos do início da vigência do PME;

2017

NÃO

6.10

Assegurar a implementação e manutenção de espaços de
leitura nas salas de aula de todas as escolas.

2016

SIM

Jardim não apresenta Escola de Período Integral no Ensino Fundamental.

PARTE B - METAS

2.7

Comportamento da Meta 7- - 2019
Meta

Texto da meta

Prazo

7

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

Dotação
orçamentária

Observações

2016

PARTE C - INDICADORES DE META

INDICADOR
Texto da meta 7A
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

Média do IDEB nos anos iniciais do
ensino fundamental

Prazo:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10

10

10

10

10

10

10

4,8

4,8

5,7

5,2

5,7

5,5

Alcançou indicador?
2021

2022

2023

2024

2025
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Média do IDEB do ensino médio
2014 2015 2016 2017 2018

Texto da meta 7B
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

10

10

10

10

10

10

3,6

3,6

3,2

5,0

3,2

4,7

Estratégias

PARTE D - ESTRATÉGIAS

Prazo:
2019 2020

2021

Alcançou indicador?
2022
2023 2024

2025

10

Prazo

Status

7.1

Estabelecer e implantar, mediante pactuação Inter
federativa, diretrizes pedagógicas para a educação básica e
a base nacional comum dos currículos, com direitos e
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos
para cada ano do Ensino Fundamental respeitado a
diversidade regional, estadual e local;

2025

Sim

7.2

Assegurar
que:
a) até o quinto ano de vigência deste PME, que, pelo
menos, 70% dos alunos do Ensino Fundamental tenha
alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de
seu ano de estudo e 50% pelo menos no nível desejável.
b) e até o último ano de vigência deste PME, que todos os
estudantes do Ensino Fundamental tenham alcançado nível
suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo e,
pelo menos, 80% o nível desejável;

2025

Sim

7.3

Constituir, de acordo com a realidade local de cada unidade
escolar, preferencialmente por ocasião da elaboração da
Proposta Pedagógica das escolas, um conjunto de
indicadores de avaliação institucional com base no perfil do
alunado e do corpo de profissionais da educação, nas
condições de infraestrutura das escolas, nos recursos
pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em
outras dimensões relevantes considerando as especificidades
das modalidades de ensino;

2025

Sim

7.4

Possibilitar e induzir um processo contínuo de auto avaliação
das escolas de educação básica, por meio da constituição de
instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a
serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de
planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade

2025

Sim

Observações
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educacional, a formação continuada dos profissionais da
educação e o aprimoramento da gestão democrática;

7.5

Aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da
qualidade do Ensino Fundamental, bem como apoiar o uso
dos resultados das avaliações nacionais, estaduais e
municipais pelas escolas e redes de ensino para a melhoria
de seus processos e práticas pedagógicas;

2025

Sim

7.6

Formalizar, garantir e executar os Planos de Ações
Articuladas (PAR) do município, dando cumprimento às
metas de qualidade estabelecidas para a educação básica
pública e as estratégias de apoio técnico e financeiro
voltadas à melhoria da gestão educacional, a formação de
professores e profissionais de serviço e apoio escolares, à
ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e
à melhoria e expansão da infraestrutura física das redes
escolares;

2025

Sim

7.7

Orientar e garantir as políticas do sistema de ensino, de
forma a atingir as metas do IDEB, diminuindo as diferenças
entre as escolas com menores índices e a média nacional,
garantindo equidade de aprendizagem;

2025

Sim

7.8

Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante
transferência direta de recursos financeiros à escola,
garantindo a participação da comunidade escolar no
planejamento e a aplicação dos recursos, visando à
ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da
gestão democrática;

2025

Sim

7.9

Assegurar e aprimorar ações de atendimento específico ao
aluno, em todas as etapas da Educação Básica, por meio de
programas suplementares de material didático-escolar,
transporte, alimentação e assistência à saúde;

2025

Sim

7.10

Informatizar, integralmente, a gestão das escolas públicas e
da Secretaria Municipal de Educação, bem como manter
programa municipal de formação inicial e continuada para o
pessoal técnico da Secretaria Municipal de Educação;

2025

Sim

7.11

Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive
pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de
educadores, bem como psicólogos e profissionais de apoio
para detecção dos sinais de suas causas, como a violência
doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providencias
adequadas para promover a construção da cultura de paz e
um ambiente escolar dotado de segurança para a
comunidade;

2025

Sim

7.12

Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil articulando
a educação formal com experiências em educação popular e
cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida
como responsabilidade de todos e de ampliar o controle
social sobre o cumprimento das políticas públicas
educacionais em Jardim;

2025

Sim
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7.13

Promover a articulação dos programas da área da educação
de âmbito local, estadual e nacional com os de outras áreas
como: saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte
e cultura possibilitando a criação de rede de apoio integral
às famílias dando condições para a melhoria da qualidade

2025

Sim

7.14

Desenvolver, no âmbito dos sistemas de ensino, por meio de
ações dos órgãos gestores (administradores e
normalizadores) indicadores específicos de avaliação da
qualidade da educação especial, bem como da qualidade da
educação bilíngue para surdos, em conformidade com as
diretrizes nacionais;

2025

Parcialmente

7.15

Prover e assegurar equipamentos e recursos tecnológicos
digitais para utilização pedagógica no ambiente escolar a
todas as escolas públicas de educação básica, criando
mecanismos de implementação das condições necessárias
para a universalização das bibliotecas nas instituições
educacionais, com acesso a redes digitais de computadores,
inclusive a Internet, sob a responsabilidade das Secretarias
Estadual e Municipal de Educação;

2025

Parcialmente

7.16

Promover e garantir, com especial ênfase, em consonância
com as diretrizes do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a
formação de leitores, a capacitação de professores e agentes
da comunidade para atuarem como mediadores da leitura, de
acordo com as especificidades das diferentes etapas do
desenvolvimento e da aprendizagem;

2025

Sim

7.17

Incentivar o desenvolvimento, selecionar e divulgar
tecnologias educacionais para a Educação Infantil, o Ensino
Fundamental e o Ensino Médio; incentivar práticas
pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo
escolar e a aprendizagem, assegurar a diversidade e
propostas pedagógicas com preferência para softwares livres
e recursos educacionais abertos, bem como o
acompanhamento dos resultados nos Sistemas de Ensino em
que foram aplicados;

2025

Parcialmente

7.18

Estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem
o desempenho no IDEB de modo a valorizar o mérito do
corpo docente, da direção e da comunidade escolar;

2025

Sim

7.19

Estabelecer e garantir ações efetivas, especificamente,
voltadas para a promoção, prevenção, atenção e atendimento
à saúde e à integridade física, mental e emocional dos
profissionais da educação como condição para a melhoria da
qualidade educacional por meio de ações das Secretarias
Estadual e Municipal de Educação.

2025

Parcialmente
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Comportamento da Meta 8 – 2019

Meta

PARTE B - METAS

2.8

Texto da meta

META 8 - Elevar a escolaridade média da população
de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a
alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo até o
último ano de vigência deste plano, para as
8
populações do campo e dos 40% (quarenta por cento)
mais pobres e igualar a escolaridade média entre
negros e não negros declarados ao IBGE.
INDICADOR
Escolaridade média da população de
18 a 29 anos de idade (em anos)

PARTE C - INDICADORES DE META

Texto da meta 8A

PARTE
D-

Prazo

Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
(em anos)
REDE
Meta
MUNICIPAL executada no
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
(em anos)
REDE
Meta
MUNICIPAL executada no
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

2015

2016

2017

2018

2019

2020

12

12

12

12

12

12

12

9,5

9,5

9,5

10

12

5,5

12

12

12

12

Estratégias
8.1

Prazo:

2014

12

Viabilizar, através de parcerias, aos estudantes em situação de
distorção de idade/série, programas com metodologias

Observações

2025

Escolaridade média da população de
Prazo:
18 a 29 anos residente na área rural
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Texto da meta 8B

Dotação
orçamentária

12

Alcançou indicador?
2021

2022

2023

2024

2025

Alcançou indicador?
2021

2022

2023

2024

2025

12

Prazo

Status

2017

Em progresso

Observações
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específicas, acompanhamento pedagógico individualizado,
recuperação e progressão parcial, visando a continuidade da
escolarização, de forma a concluir seus estudos, utilizando-se
também da educação à distância, a partir do segundo ano de
vigência deste PME

8.2

Criar políticas específicas, no prazo de dois anos de vigência
deste PME, para ampliar o atendimento aos segmentos
populacionais considerados nesta meta na rede pública de
ensino por meio de cursos de Educação de Jovens e Adultos;

2017

Em progresso

8.3

Promover, continuamente, a busca ativa de jovens fora das
escolas pertencentes aos segmentos populacionais
considerados (18 a 29 anos), bem como, estabelecer parceria
com as áreas de assistência social, ONGs, saúde e proteção à
juventude;

2025

Em progresso

8.4

Divulgar e incentivar, de forma permanente, a participação de
exames gratuitos de certificação da conclusão dos Ensinos
Fundamental e Médio;

2025

Em progresso

8.5

estabelecer articulação com entidades privadas de serviços
sociais e de formação profissional para expandir por meio de
parcerias a oferta gratuita e paga da Educação Profissional
em áreas específicas da realidade econômica de nossa região
como cursos técnicos em Agropecuária, Tratorista, Máquinas
Pesadas, Inseminação Artificial, Técnico Agrícola e também
cursos voltados para áreas diversas (encanador, eletricista,
torneiro mecânico, mecânica geral, etc.) e outros, que atendam
a realidade das mulheres, na forma concomitante ao ensino
cursado pelo estudante na rede escolar pública a partir do
segundo de vigência deste PME;

2025

Em progresso

8.6

Acompanhar sistematicamente o acesso e a permanência nas
escolas dos segmentos populacionais considerados, em
parcerias com as áreas competentes, identificando motivos de
absenteísmo, apoio a aprendizagem e a conclusão dos estudos;

2017

Em progresso

8.7

Formular em parceria com outros órgãos e instituições,
currículos adequados às especificidades dos estudantes da
EJA, incluindo temas que valorizem os ciclos/fases da vida, a
promoção da inserção no mundo do trabalho e a participação
social, a partir do segundo ano de vigência deste PME;

2025

Em progresso

8.8

Promover estudos, em parceria com as IES públicas e
privadas, sobre os fatores que interferem na permanência da
população de 18 a 29 anos no processo escolar, na vigência
do PME.

2017

Em progresso

PARTE B METAS

2.9

Comportamento da Meta 9 – 2019
Meta

Texto da meta

9

META 9 – Elevar a taxa de alfabetização da
população com 15 anos ou mais para 95% até 2015 e,
até o final da vigência deste PME, erradicar o

Prazo

Dotação
orçamentária

Observações

2025
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analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de
analfabetismo funcional.
INDICADOR
Taxa de alfabetização da população
de 15 anos ou mais de idade

PARTE C - INDICADORES DE META

Texto da meta 9A
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

100

100

100

100

100

100

100

92,5

92,5

92,10

90

90

90

Taxa de analfabetismo funcional de
pessoas de 15 anos ou mais de idade
2014 2015 2016 2017 2018

Texto da meta 9B
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

2025

Alcançou indicador?

Sim

2021

2022

2025

Prazo:
2020

50

50

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

2021

Prazo

Status

2022

9.1

Formular e implementar políticas de erradicação do
analfabetismo em parceria com instituições da sociedade
civil organizada na vigência do PME;

2025

Em desenvolv.

9.2

Assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos
a todos que não tiveram acesso à educação básica na idade
certa;

2025

Em desenvolv.

2025

Em desenvolv.

2025

Não

9.3
9.4

Implementar ações de Alfabetização de Jovens e Adultos com
garantia de continuidade da escolarização;
Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com Ensino
Fundamental e Médio incompletos, para identificar a
demanda ativa por vagas na Educação de Jovens e Adultos,

2023

2024

Alcançou indicador?

2019

50

Estratégias
PARTE D - ESTRATÉGIAS

Prazo:

2023

2024

2025

Observações
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9.5
9.6
9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

9.14

9.15

visando a implantação de políticas públicas em parceria com
órgãos competentes, no prazo de dois anos de vigência deste
PME;
Realizar avaliação, por meio de exames específicos, que
permita aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos
com mais de 15 (quinze) anos de idade;
Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos,
viabilizando a continuidade da escolarização básica, a partir
da vigência deste PME;
Apoiar e acompanhar o programa nacional de transferência
de renda para jovens e adultos que frequentarem
regularmente as aulas em cursos de alfabetização;
Assegurar a oferta de Educação de Jovens e Adultos nas
etapas de Ensino Fundamental e Médio às pessoas privadas
de liberdade em estabelecimento penal, assegurando
formação específica dos professores e a implementação de
diretrizes nacionais em regime de colaboração;
Viabilizar a aplicação de exames nacionais específicos que
permitam aferir o grau de alfabetização de jovens com mais
de 15 (quinze) anos no Ensino Fundamental e de 18 (dezoito)
anos, no Ensino Médio, com vistas à promover avanços e
nivelamento a partir da vigência deste PME;
Promover ações de atendimento aos estudantes da Educação
de Jovens e Adultos por meio de programas suplementares de
transporte, alimentação e saúde, em articulação com as
áreas de saúde e de assistência social, na vigência do PME;
Realizar a formação continuada dos professores da
Educação de Jovens e Adultos incentivando-os a permanecer
nessa modalidade;
Desenvolver e apoiar técnica e financeiramente projetos
inovadores de EJA, com a utilização da educação à distância,
que atendam às necessidades específicas desses estudantes
em parceria com instituições da sociedade civil organizada,
na vigência do PME;
Implementar programas de capacitação tecnológica para
população jovem e adulta direcionados para os segmentos
com baixos níveis de escolarização formal e para os alunos
com deficiência articulando os Sistemas de Ensino, a Rede
Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica,
as Universidades, as Cooperativas e as Associações por meio
de tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão
social e produtiva da população;
Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os
segmentos e empregadores, públicos e privados e os Sistemas
de Ensino para promover a compatibilização da jornada de
trabalho dos empregados, com a oferta das ações de
Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos, com o apoio
das tecnologias da informação e comunicação e da educação
à distância, visando a flexibilidade na oferta, de acordo com
o ritmo do estudante, no prazo de dois anos de vigência deste
PME;
Considerar nas políticas públicas de jovens e adultos as
necessidades dos idosos, com vistas à promoção de políticas
de erradicação do analfabetismo, garantia de acesso a
tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais
e esportivas, bem como a implementação de programas de
valorização e compartilhamento dos conhecimentos e
experiências dos idosos e inclusão de temas sobre
envelhecimento e velhice nas escolas;

2017

Não

2025

Em desenvolv.

2016

Em desenvolv.

2025

Em desenvolv.

2024

Em desenvolv.

2016

Não

2025

Em desenvolv.

2025

Não

2025

Não

2025

Não

2025

Não
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9.16
9.18

Ampliar e implementar padrões de qualidade para os cursos
da EJA nas etapas do Ensino Fundamental e Ensino Médio,
no prazo de dois anos de vigência deste PME;
Fomentar, na vigência deste PME, o acesso dos estudantes
da EJA ao Ensino Superior, por meio de políticas de apoio;

2025

Não

2017

Não

9.19

Utilizar os recursos e metodologias da Educação à Distância
atendendo os padrões de qualidade e legislação vigente na
oferta dos cursos da EJA a partir da vigência do PME;

2016

Não

9.20

Promover e oferecer cursos específicos para idosos na EJA,
com currículos e metodologias diferenciadas que serão
elaborados em parceria com Instituições de Educação
Superior, bem como fornece material didático adequado e
aulas de informática e usos das tecnologias, a partir da
vigência deste PME

2025

Não

PARTE B - METAS

2.10 Comportamento da Meta 10 – 2019

Meta

Texto da meta

Dotação
orçamentária

Observações

4.10. Meta 10 - Educação de Jovens e Adultos,
Integrada à Educação Profissional.
2016

META 10 - Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas
de educação de jovens e adultos na forma integrada à
educação profissional nos ensinos fundamental e
médio.
INDICADOR

10

Texto da meta 10A
PARTE C - INDICADORES DE META

Prazo

REDE
ESTADUAL

Meta prevista
Meta
executada no
período
(dado oficial)
Meta prevista
(% de matriculas)

Meta
executada no
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL
REDE
MUNICIPAL

Texto da meta 10B

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

Prazo:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

25

25

25

25

25

25

25

0,3

0,3

0

0,2

0,2

0,2

Taxa de analfabetismo funcional de
pessoas de 15 anos ou mais de idade
2014 2015 2016 2017 2018

2025

Alcançou indicador?

Sim

2021

2022

2025

Prazo:
2019

2020

2023

2024

Alcançou indicador?
2021

2022

2023

2024

2025

Meta prevista
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Meta
executada no
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL
REDE
ESTADUAL

50

50

50

50

50

50

25

25

25

25

25

25

Estratégias

10.1

PARTE D - ESTRATÉGIAS

10.2

10.3

10.4

10.5

Garantir, observando as políticas de colaboração entre os
entes federados, fontes de financiamento permanentes e
sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da
educação básica, com vistas a atender suas demandas
educacionais de acordo com o padrão de qualidade nacional,
na vigência do PME;
Participar do regime de colaboração entre os entes federados
e cumprir as determinações para atingir o percentual de 10%
do PIB até 2025;

Prazo

50

Status

2025

Em progresso

2025

Em progresso

Aplicar, na íntegra, os percentuais mínimos de recursos
vinculados para a educação e garantir a ampliação de verbas
de outras fontes de financiamento no atendimento das
demandas da educação básica e suas modalidades, com
garantia de padrão de qualidade, conforme determina a
Constituição Federal;

2025

Concluída

consolidar as bases da política de financiamento,
acompanhamento e controle social da educação pública, em
todos os níveis, etapas e modalidades, por meio da ampliação
do investimento público em educação pública em relação ao
PIB, com incrementos obrigatórios a cada ano, proporcionais
ao que faltar para atingir a meta estabelecida até o final da
vigência do PME, de forma a alcançar, no mínimo e
progressivamente, os seguintes percentuais em relação ao
PIB: 6,7% até 2015; 7% até 2017; 8% até 2019; 9% até 2022;
e 10% até 2025;

2025

Em progresso

Buscar recursos financeiros que apoiem a ampliação e
qualificação das matrículas em creches e pré-escolas, com
apoio de assessoria técnica aos municípios para a construção,
ampliação e reforma dos prédios, implementação de
equipamentos, materiais didáticos e mobiliários específicos e
o desenvolvimento de políticas de formação inicial e
continuada aos(às) profissionais da educação infantil, a partir
da vigência deste PME;

2016

Em progresso

Observações

42

ESTAD0 DE MATO GEOSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM /MS
Destinar recursos com exclusividade para a educação infantil
pública, na vigência do PME;

2025

Em progresso

Assegurar as matrículas em Educação Especial, ofertadas por
organizações filantrópicas, comunitárias e confessionais,
parceiras do poder público, e sua contabilização para fins de
financiamento com recursos públicos da educação básica, na
vigência do PME;

2025

Em progresso

Ampliar e reestruturar as unidades escolares e capacitar os
profissionais para atender a demanda da educação inclusiva,
na vigência do PME;

2025

Em progresso

Assegurar financiamento, em regime de colaboração com a
União, para políticas e estratégias de solução de problemas
do transporte escolar, enfrentados principalmente pelos
municípios, em relação ao gerenciamento e pagamento de
despesas, na vigência do PME;

2025

Em progresso

Assegurar nas escolas públicas incentivo financeiro para
promover a realização de atividades artístico-culturais pelos
10.10
estudantes, incentivando o envolvimento da comunidade;

2025

Em progresso

Viabilizar o financiamento para a promoção de atividades de
desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas
escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto
10.11
educacional e de desenvolvimento esportivo municipal,
estadual e nacional, a partir da vigência deste PME;

2016

Em progresso

Implementar
programas
de
acompanhamento
da
aprendizagem com profissionais formados na área, para
10.12 estudantes com dificuldades de aprendizagem e/ou distorção
idade-série, partir da vigência deste PME;

2016

Em progresso

Assegurar que os pagamentos de aposentadorias e pensões
não sejam incluídos nas despesas da educação básica, na
10.13
vigência do PME;

2025

Em progresso

Viabilizar o cumprimento do piso salarial profissional
nacional previsto em lei para carga horária de 20 horas aos
10.14 profissionais do magistério público da Educação Básica, até o
final da vigência do PME;

2025

Em progresso

Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento e
fiscalização da arrecadação da contribuição social do salário10.15
educação;

2025

Em progresso

Aplicar 50% das verbas transferidas do Fundo Social do PréSal, royalties e participações especiais, referentes ao petróleo
10.16 e à produção mineral, em salários dos profissionais da
educação pública;

2025

Não iniciada

2025

Em progresso

10.6

10.7

10.8

10.9

10.17

Assegurar que os recursos financeiros do CAQ sejam
efetivados, viabilizando a aquisição de equipamentos,
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materiais didáticos e pedagógicos, estruturação física e
qualificação profissional, a fim de garantir uma educação
pública de qualidade;
fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem,
nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a transparência
e o controle social na utilização dos recursos públicos
aplicados em educação, especialmente mediante a realização
10.18 de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de
transparência e a capacitação dos membros de conselhos de
acompanhamento e controle social do FUNDEB, com a
colaboração entre o Secretaria de Educação do Município e
Controladoria Interna do município;

2025

Em progresso

criar mecanismos que incentivem a população a participar de
discussões, por meio de audiências públicas com a sociedade
organizada, sobre as receitas financeiras educacionais, por
ocasião da aprovação dos planos orçamentários, de forma que
o Secretário de Educação municipal, no âmbito de sua
10.19
jurisdição, juntamente com a Câmara Municipal, demonstrem
os recursos educacionais advindos da esfera Federal, dos
impostos próprios estadual e municipal e alíquotas sociais e
suas respectivas aplicações, a partir da vigência do PME;

2016

Em progresso

Reivindicar ao governo federal a complementação do Custo
Aluno-Qualidade inicial (CAQi), quando comprovadamente
10.20
necessário, a partir do segundo ano da vigência deste PME;

2017

Em progresso

Constituir a Secretaria Municipal de Educação como unidade
orçamentária, em conformidade com o artigo 69 da LDB, com
a garantia de que o dirigente municipal de educação seja o
ordenador de despesa e gestor pleno dos recursos
10.21
educacionais, com o devido acompanhamento, controle e
fiscalização de suas ações pelos respectivos conselhos de
acompanhamento e pelo Tribunal de Conta

2025

Concluída

Prover recursos financeiros que possibilitem a execução das
10.22 metas e estratégias estabelecidas neste PME, na sua vigência.

2025

Em progresso

PA PARTE B - METAS
RT

2.11 Comportamento da Meta 11 – 2019

Meta

Texto da meta

11

Meta 11 - Triplicar as matrículas da educação
profissional técnica de nível médio, assegurando a
qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão
no segmento público.

Prazo

Dotação
orçamentária

Observações

2016

INDICADOR
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A-A Matrículas em EPT de nível
médio: número absoluto

Texto da meta 11A

REDE
ESTADUAL

Meta prevista
Meta
executada no
período
(dado oficial)
Meta prevista
(Títulos/ 100%)

Meta
executada no
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL
REDE
MUNICIPAL

Texto da meta 11B

Prazo:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

50

50

50

50

50

50

50

157

98

254

157

238

2014

2015

2017

2018

Prazo:
2019 2020

2016

2025

Alcançou indicador?

Sim

2021

2022

2024

2025

2021

Alcançou indicador?
2022
2023 2024

2025

2023

Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

PARTE D - ESTRATÉGIAS

Estratégias

Prazo

Status

11.1

Estimular a formação de parcerias com as redes federal e
estadual de ensino para o desenvolvimento da educação
profissional técnica de nível médio, com vistas à expansão de
matrículas, a partir do primeiro ano de vigência deste PME;

2016

Concluída

11.2

Estimular a formação de parcerias com as redes federal e
estadual de ensino para o desenvolvimento da educação
profissional técnica de nível médio, com vistas à expansão de
matrículas, a partir do primeiro ano de vigência deste PME;

2016

Concluída

11.3

Estimular as instituições ofertantes de cursos de educação
profissional técnica de nível médio, a adotarem a modalidade
de educação à distância, tendo em vista ampliar a oferta e
democratizar o acesso à educação profissional pública e
gratuita, com padrão de qualidade, a partir do primeiro ano
de vigência deste PME; OBS: IFMS trabalha para implantar
a institucionalização da EAD êxito para atingir esta meta.

2016

Concluída

Observações
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Utilizar os dados da educação profissional técnica de nível
médio, inseridos no sistema nacional de informação
profissional do MEC, para articular a oferta de formação das
instituições especializadas em educação profissional aos
11.10
dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas em
entidades empresariais e de trabalhadores, com a finalidade
de inserir os aprendizes no mercado de trabalho a partir da
vigência deste PME; OBS: Meta do SISTEC.

2016

11.5

Apoiar a implantação de programa de avaliação da qualidade
da educação profissional técnica de nível médio nas
instituições integrantes do Sistema Estadual de Ensino, até o
segundo ano de vigência do PME;

2017

11.6

Apoiar a instalação de cursos de ensino médio gratuito
integrado à educação profissional para as populações do
campo, e educação especial, por meio de projetos específicos,
incluindo a educação à distância, com vistas a atender os
interesses e as necessidades dessas populações, a partir do
segundo ano de vigência deste PME; OBS: Ainda não há
previsão pelo IFMS

2017

11.9

Incentivar as instituições a adotarem políticas afirmativas,
pautadas em estudos e pesquisas, que identifiquem as
desigualdades étnico-raciais e regionais e que viabilizem o
acesso e a permanência dos estudantes da educação
profissional técnica de nível médio, a contar do segundo ano
de vigência do PME; OBS: IFMS adotou em 2017 mais quatro
faixas de cota, totalizando oito faixas de cota.

2017

11.4

Promover a expansão do estágio na educação profissional
técnica de nível médio, preservando-se seu caráter pedagógico
integrado ao itinerário formativo do (a) estudante, visando à
formação de qualificações próprias da atividade profissional,
à contextualização curricular e ao desenvolvimento da
juventude, na vigência do PME;

2025

11.7

Elevar, gradualmente, para 90% a taxa média de concluintes
dos cursos de educação profissional técnica de nível médio das
redes públicas de ensino, até o final da vigência deste PME;
OBS: IFMS tem trabalhado com programa de acesso,
permanência e êxito para atingir esta meta.

2025

11.8

Acompanhar, com apoio da União, programas de assistência
estudantil, visando garantir as condições para permanência
dos estudantes e a conclusão de cursos de educação
profissional técnica de nível médio, a partir do terceiro ano de
vigência do PME; OBS: IFMS tem trabalhado com programa
de acesso, permanência e êxito para atingir esta meta. OBS:
IFMS possui programa de capacitação.

2018

Articular com as entidades gestoras das escolas de educação
profissional adoção de medidas voltadas para melhoria das
11.12
infraestruturas de ensino oferecidas. OBS: IFMS possui plano
diretor que se encontra em aprovação.

2025

Incentivar as instituições
a investirem na formação
11.11 continuada dos profissionais que atuam na educação
profissional;

Em progresso

Concluída

Em progresso

Em progresso

Em progresso

Em progresso

Em progresso

Em progresso

Em progresso
2025
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É importante ressaltar a presença do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul em Jardim,
inicialmente com cursos na modalidade à distância. A partir de 2015 também na modalidade
PROEJA. O Instituto Federal do MS tem contribuído para o desenvolvimento da educação
profissional técnica de nível médio, à expansão de matrículas verificou-se a partir do primeiro ano de
vigência deste PME.

PARTE B - METAS

2.12 Comportamento da Meta 12 – 2019
Meta

Texto da meta

Prazo

12

Meta 12 –Elevar a taxa bruta de matrícula da
educação superior para 50% e a taxa líquida para 33%
da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade
da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas
matrículas, no segmento público.

Dotação
orçamentária

Observações

2024

INDICADOR
Texto da meta 12A

REDE
ESTADUAL

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

A - Taxa bruta de matrículas na
educação superior.

Prazo:

2014
50

2015
50

2016
50

2017
50 50

2018
50

28,2

28,2

28,2

28,2

42,7

2019
50

2020

2025

Alcançou indicador?

Sim

2021

2022

2025

2023

2024

PARTE C - INDICADORES DE META

(Títulos/ 100%)

Meta
executada no
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL
REDE
MUNICIPAL

B - Taxa líquida de escolarização
ajustada na educação superior.
2014 2015 2016 2017 2018
Meta prevista
33
33
33
33
33
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
13,5 13,5 13,5 13,5 30,0
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL
Texto da meta 12B

Prazo:
2019
33

2020

Alcançou indicador?
2021

2022

2023

2024

2025
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PARTE D - ESTRATÉGIAS

Estratégias
Estabelecer interlocução com as escolas da educação básica
do município de Jardim e municípios circunvizinhos
12.1 divulgando os cursos de graduação existentes nas IES e
refletir acerca da necessidade de novos cursos a partir da
demanda da comunidade local;
Dar continuidade às ações de manutenção e ampliação das
12.2 instalações das IES quanto aos recursos materiais, financeiros
e humanos;
Organizar, divulgar e realizar ações em parceria entre as IES,
por meio de eventos e atividades de ensino, pesquisa e
12.3
extensão, aproximando a comunidade local para divulgação
dos cursos e atendimento à população a partir dos mesmos;
Estabelecer diálogo com as secretarias e fóruns de educação
e as IES, a fim de promover momentos conjuntos para reflexão
12.4. e propostas acerca das ações efetivas dos cursos oferecidos,
bem como registrar e estatísticas dessas ações, de maneira que
possam ser socializados e consultados por todos;
Fornecer dados e informações sobre a educação superior e as
12.5 ações das IES, para disponibilização e divulgação pelo INEP
quando solicitado;
Dialogar e construir propostas entre as IES, a partir da
realidade e possibilidades da comunidade local, para o
12.6
ingresso da população, sua permanência e conclusão nos
cursos ofertados;
Dialogar sobre o fortalecimento dos cursos existentes e a
possibilidade de abertura de novos cursos de formação de
12.7.
professores para atender as demandas específicas da
educação básica do município;
avaliar e adequar as condições de acessibilidade no que se
refere a infraestrutura, a comunicação, tecnologia assistiva,
12.8
recursos humanos e didáticos das IES de modo a respeitar e
cumprir as determinações da legislação específica;
Propor ações para a capacitação de profissionais e
elaboração de recursos didáticos que garantam o acesso e o
12.9. atendimento das diversas necessidades e realidades, para o
ingresso e permanência a todas as populações no espaço das
IES, com foco à redução das desigualdades;
Fortalecer os cursos de Pedagogia existentes nas IES, para
melhorar a formação profissional quanto ao atendimento de
12.10.
estudantes surdos, indígenas e com demais necessidades
conforme as exigências do MEC
Dar continuidade aos projetos de extensão estabelecendo
12.11. parcerias com o poder público municipal, aproximando
comunidades e IES;
Articular e ampliar ações de ensino, pesquisa e extensão, para
12.12.
atender as comunidades local e acadêmica;
12.13.

Estabelecer e ampliar parcerias locais para a realização de
estágios obrigatórios e não-obrigatórios;

Adequar e ampliar as ações das políticas afirmativas de
acordo com a realidade local;
Articular e fortalecer políticas públicas para o
recadastramento do polo EAD no município de Jardim e
12.15.
ampliação da oferta de cursos junto a UAB de acordo com a
demanda local;
Estabelecer parcerias entre o poder público municipal e as
12.16.
IES para investimentos em infraestrutura e tecnologia para
12.14.

Prazo

Status

2025

Status

Observações

2025

2025

2025

2025

2016

2016

2025

2025

2025

2025
2025
2025
2025

2025

2025
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12.17.

12.18.

12.19.

12.20.

12.21.
12.22.

oferta de cursos a distância, bem como a realização de
projetos e ações que necessitam desses recursos em ensino,
pesquisa e extensão;
Solicitar a implantação, ampliação e divulgação do acesso ao
acervo bibliográfico digital, recursos tecnológicos e didáticos
das IES para atendimento às necessidades das comunidades
local e acadêmica;
Criar em parceria com as IES, um Núcleo Municipal de Apoio
Pedagógico para subsidiar ações pedagógicas bem como
elaborar materiais didáticos visando atender todos os
estudantes e, de modo particular, àqueles que possuem
deficiência(s);
Pensar e propor estratégias para a ocupação das vagas
ociosas em cada período letivo, bem como promover a ampla
divulgação das mesmas;
Divulgar sistematicamente nas IES, comunidades e escolas de
educação básica, os programas e políticas para o acesso à
educação superior, como FIES, PROUNI, Vale Universidade
e demais programas de bolsas nas áreas de ensino, pesquisa e
extensão;
Propor ações para ampliação de laboratórios de pesquisa e
inovação tecnológica no espaço das IES, a partir da demanda
dos cursos oferecidos;
Promover a expansão e a otimização da capacidade instalada,
da estrutura física e de recursos humanos das IES conforme a
demanda.

2025

2025

2025

2025

2025
2025

PARTE B - METAS

2.13 Comportamento da Meta 13 – 2019

Meta

Texto da meta

13

Meta 13 - Elevar a qualidade da educação superior e ampliar
a proporção de mestres e doutores do corpo docente em
efetivo exercício no conjunto do sistema de educação
superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35%
doutores.

Prazo

Dotação
orçamentária

Observações

2025

PARTE C - INDICADORES DE META

INDICADOR
Texto da meta 13A

REDE
ESTADUAL

A Percentual de docentes com
mestrado ou doutorado na educação
superior
2014 2015 2016 2017 2018

Prazo:
2019

2020

2025

Alcançou indicador?

Sim

2021

2022

2025

2023

2024

Meta prevista
Meta
executada no
período
(dado oficial)
Meta prevista
(Títulos/ 100%)

REDE
MUNICIPAL

Meta
executada no
período
(dado oficial)

REDE
PRIVADA

Meta
executada no
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período
(dado oficial)
TOTAL
Percentual de docentes com
doutorado na educação superior
2014 2015 2016 2017 2018

Texto da meta 13B

Prazo:
2019

2020

Alcançou indicador?
2021

2022

2023

2024

2025

Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

Estratégias
13.1

PARTE D - ESTRATÉGIAS

13.2

13.3

13.4.

13.5
13.6

13.7.

Participar, por meio de regime de colaboração, do
aperfeiçoamento do Sistema de Educação Superior (SINAES);
Estimular e orientar a participação dos acadêmicos no Exame
Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), de
maneira que todos participem;
Fortalecer as comissões próprias de avaliação das IES para
que atuem continuamente garantindo o processo de busca pelo
fortalecimento dos aspectos relativos à qualificação e
dedicação do corpo docente;
Manter o processo de melhoria dos cursos de pedagogia e
licenciaturas, por meio do instrumento próprio de avaliação,
enfatizando a formação para a práxis, o trabalho com a
diversidade, o atendimento qualificado às pessoas com
necessidades especiais e diferenciadas e os conhecimentos
étnico-raciais;
Ampliar a articulação e interlocução com as escolas de
educação básica para o acesso do acadêmico ao estágio
curricular obrigatório;
Articular ações necessárias para a implantação de cursos de
pós-graduação stricto sensu no município de Jardim;
Realizar momentos de diálogo, orientação e ampliação da
formação continuada para os profissionais técnicos
administrativos e docentes das IES, buscando fomentos junto
ao MEC, a partir das políticas de formação inicial e
continuada.

Prazo

Status

2025

Em progresso

2025

2025

2025

2025
2025

2025

Observações

Em progresso

Em progresso

Em progresso

Em progresso
Em progresso

Em progresso
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2.14

Comportamento da Meta 14 – 2019

Meta

Texto da meta

Prazo

Dotação
orçamentária

Observações

PARTE B - METAS

Meta 14 - Educação Superior - Elevação de
Matrículas na Pós-Graduação

14

Através do Anexo 2 da Lei Nº 1805/2015, De 16 De
Julho De 2015 referente ao Plano Municipal de
Educação, justificamos que o texto da Meta 14: “Elevar gradualmente o número de matrículas na
pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a
titulação anual de 60.000 mestres e 25.000 doutores.
(40% dos professores graduados e pós graduados e
20% de doutores do quadro de docentes do
Município), deve ser modificado pois não condiz com
a realidade populacional do Município de
Jardim/MS.

2024

Passando a Meta 14 a ser: “Elevar gradualmente o
número de matrículas na pós-graduação stricto
sensu, de modo a atingir o crescimento da titulação
em 20% dos profissionais graduados atuantes na
educação até a vigência do PME.
INDICADOR
Texto da meta 14A

Número de Títulos de mestrado
concedidos por ano

PARTE C - INDICADORES DE META

2014

2015

2016

2017

Prazo:
2018

2019

2020

2025

Alcançou indicador?

Sim

2021

2022

2025

2023

2024

Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL
Texto da meta 14B

REDE
ESTADUAL

REDE
MUNICIPAL

Número de títulos de doutorado
concedidos por ano
2014 2015 2016 2017 2018

Prazo:
2019

2020

Alcançou indicador?
2021

2022

2023

2024

2025

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

REDE
PRIVADA

Estratégias
14.1
14.2

14.3

14.4.

PARTE D - ESTRATÉGIAS

14.5

14.6
14.7.

14.8

14.9.

14.10.

14.11.

14.14.

14.13.

Planejar a implantação de programas de pós-graduação
stricto sensu nas IES locais;
Buscar a articulação entre as agências estaduais de fomento
à pesquisa e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal
de Nível Superior (Capes);
Estimular nas IES, a utilização de metodologias, recursos e
tecnologias de educação a distância, em cursos de pósgraduação stricto sensu, inclusive para as pessoas com
deficiência(s);
Apoiar a expansão e divulgar o financiamento estudantil por
meio do FIES à pós-graduação stricto sensu;
Criar mecanismos que favoreçam o acesso aos programas de
mestrado e doutorado, das populações do campo, das
comunidades indígenas e quilombolas, povos das águas,
populações privadas de liberdade e pessoas com deficiência,
de forma a reduzir as desigualdades étnico-raciais e
regionais;
Estimular a criação de programas de pós-graduação stricto
sensu em rede na Região Centro-Oeste, considerando as
especificidades locais e a interiorização das IES;
Discutir e desenvolver as ações e parcerias necessárias para
a expansão de programa de acervo digital de referências
bibliográficas para os cursos de pós-graduação;
Estimular por meio de propaganda, em parceria com o poder
público, a participação de mulheres nos cursos de pósgraduação stricto sensu, em particular naqueles ligados às
áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química,
Informática, e outros no campo das ciências conforme a
demanda;
Articular e fortalecer programas, projetos e ações que
objetivem à internacionalização da pesquisa e da pósgraduação, incentivando a atuação em rede e o
fortalecimento de grupos de pesquisa nas IES;
Buscar junto à Fundação de Apoio ao Desenvolvimento do
Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do
Sul (FUNDECT), suporte financeiro, técnico e humano para
o fortalecimento das redes e grupos de pesquisa e de projetos
para internacionalização das pesquisas e pesquisadores do
estado;
Estimular e ampliar o acesso aos recursos destinados à
FUNDECT, por meio de projetos, visando melhorar os
investimentos em pesquisas com foco em desenvolvimento e
estímulo à inovação, bem como incrementar a formação de
recursos humanos;
Criar mecanismos para incentivar e ampliar investimentos
junto à FUNDECT para a formação de mestres e doutores,
de modo a garantir o afastamento remunerado desses
profissionais da educação durante o período de formação;
Buscar estabelecer a cooperação científica entre as IES,
empresas e ICTs, com vistas à ampliação qualitativa e

Prazo

Status

Observações

2025
2025

2025

2025

2025

2025
2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025
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quantitativa do desempenho científico e tecnológico no
município em parceria com o poder público;
Buscar junto aos órgãos de fomento a implantação de um
programa de reestruturação das condições de pesquisa das
IES, em parceria com a FUNDECT e o poder público,
visando aumentar os recursos do Pró-Equipamentos (Capes)
14.14.
e do CT-Infra (FINEP), atualmente disponibilizados para os
cursos de pós-graduação já implantados, e melhorar a
infraestrutura física, os equipamentos e os recursos humanos
nas IES;
Articular ações em parceria com o poder público para
ampliação da pesquisa científica e de inovação e promover a
14.15. formação de recursos humanos que valorize a diversidade
regional, a conservação da biodiversidade e a formação para
a educação ambiental;
Estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES, de modo a
14.16.
incrementar a inovação, a produção e o registro de patentes.

2025

2025

2025

2.15 Comportamento da Meta 15 - 2019

PARTE C - INDICADORES DE META

PARTE B - METAS

Meta

Texto da meta

Prazo

Dotação
orçamentária

Observações

META 15 - Valorização dos Profissionais da
Educação Básica – Política Nacional de Formação
Garantir, em regime de colaboração entre a União,
os Estados, o distrito federal e o município, no prazo
de 1 (um) ano de vigência deste PME, política
2016
nacional de formação dos profissionais da educação
15
de que tratam os incisos I, II e III, do caput do art.
61, da Lei Federal Nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, assegurando 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.
INDICADOR
Proporção de docências com
professores que possuem formação
superior compatível com a área de
Prazo:
Texto da meta 15A
conhecimento que lecionam na
educação básica
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista 100
100
100
100
100
100
100
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
57
55,8
85
92
95
100
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)

2016

Alcançou indicador?

Sim

2021

2022

2025

2023

2024

53

ESTAD0 DE MATO GEOSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM /MS
TOTAL
Texto da meta 15B

2014

2015

2016

2017

2018

Prazo:
2019 2020

2021

Alcançou indicador?
2022
2023 2024

2025

Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

Estratégias

15.1

PARTE D - ESTRATÉGIAS

15.2

15.3

15.4.

15.5

15.6

15.7.

Atuar conjuntamente com base em plano estratégico que
apresente diagnóstico das necessidades de formação de
profissionais da educação e da capacidade de atendimento,
por parte de instituições públicas e comunitárias de educação
superior existentes no Estado e no Município, e defina
obrigações recíprocas atendendo a demanda existentes nas
escolas locais na vigência do PME;
Viabilizar aos profissionais da educação básica a oferta de
vagas e o acesso aos cursos de licenciatura e pós-graduação
nas IES públicas, bem como condições de permanência, na
vigência do PME
Fortaleceras parcerias entre as instituições públicas e
privadas de educação básica e os cursos de licenciatura, para
que os acadêmicos realizem atividades complementares,
atividades de extensão e estágios nas escolas, visando ao
aprimoramento da formação dos profissionais que atuarão no
magistério da educação básica;
Criar em ambiente virtual de aprendizagem, um banco de
cursos de formação continuada, de forma que os profissionais
da educação possam se capacitar constantemente, em cursos
a distância, a partir do primeiro ano de vigência deste PME;
Diagnosticar demandas e desenvolver programas específicos
para formação de profissionais da educação para atuação nas
escolas do campo e na educação especial, a partir do primeiro
ano de vigência deste PME;
promover com as IES públicas que oferecem cursos de
licenciatura, a implementação do currículo desses cursos e
estimular a renovação pedagógica, assegurando o foco no
aprendizado do estudante, com uma carga horária que
assegure a formação geral e específica, em articulação com o
currículo da educação básica, e incorporando as modernas
tecnologias de informação e comunicação, em articulação
com a base nacional comum dos currículos da educação
básica; a partir do primeiro ano de vigência deste PME;
Valorizar as práticas de ensino e os estágios, nos cursos de
formação de nível médio e superior dos profissionais da
educação, visando ao trabalho sistemático de articulação

Prazo

2025

2025

2025

2025

2025

2025

2025

Status

Observações

Em progresso

Em progresso

Em progresso

Em progresso

Em progresso

Em progresso

Em progresso

54

ESTAD0 DE MATO GEOSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM /MS

15.8

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.

15.13.

15.14.

15.15.

entre a formação acadêmica e as demandas da educação
básica;
Implantar e implementar junto às IES públicas, cursos e
programas especiais para assegurar formação específica na
educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos
docentes com formação de nível médio na modalidade normal,
não licenciados ou licenciados em área diversa daquela de
atuação do docente, em efetivo exercício, a partir da vigência
do PME;
Fomentar e implementar a oferta de cursos técnicos de nível
médio e tecnológicos de nível superior destinados à formação,
nas respectivas áreas de atuação, dos profissionais da
educação de outros segmentos que não os do magistério, a
partir da vigência do PME;
Participar em regime de colaboração entre os entes federados,
da construção da política nacional de formação continuada
para os profissionais da educação de outros segmentos que
não os do magistério construído em regime de colaboração
entre os entes federados;
Instituir programa de concessão de bolsas de estudos para que
os professores de idiomas das escolas públicas de educação
básica, para que realizem estudos de imersão e
aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo
as línguas que lecionem, na vigência do PME;
Não existe;

2025

2025

2025

2025

2025

Promover formação docente para a educação profissional,
valorizando a experiência prática, por meio da oferta, nas
redes federal e estadual de educação profissional, de cursos
voltados à complementação e certificação didáticopedagógica de profissionais com experiência, a partir da
vigência deste PME;
Possibilitar por meio de regime de colaboração entre União,
estados e municípios, que até 2020,100% dos professores de
educação infantil, ensino fundamental e ensino médio tenham
formação específica de nível superior, de licenciatura plena e
em sua área de concurso e/ou atuação;
Incluir em articulação com as IES públicas e privadas, nos
currículos de formação profissional de nível médio e superior,
conhecimentos sobre educação das pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/
superdotação, na perspectiva da inclusão social.

2016

2025

2025

Em progresso

Em progresso

Em progresso

Em progresso

Em progresso

Em progresso

Em progresso

Em progresso

2.16 Comportamento da Meta 16 – 2019

PARTE B - METAS

Meta

Texto da meta

Prazo

Dotação
orçamentária

Observações

META 16 - Valorização dos Profissionais da
Educação Básica – Elevação do Nível de
Escolarização Docente
16

Formar em nível de pós-graduação, 60% dos
professores da educação básica, até o último ano de
vigência deste PME, e garantir a todos os
profissionais da educação básica formação
continuada em sua área de atuação, considerando as

2025
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necessidades, demandas e contextualizações dos
sistemas de ensino.
INDICADOR
Percentual de professores da
educação básica com pós-graduação
Prazo:
Texto da meta 16A
lato sensu ou stricto sensu
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
60
60
60
60
60
60
60
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
56,9 55,9 55,8
92
95
90
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL
Prazo:
Texto da meta 16B
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

PARTE D - ESTRATÉGIAS

Estratégias

16.1

16.2

16.3

Realizar em regime de colaboração, o planejamento
estratégico para dimensionamento da demanda por formação
continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das
instituições públicas de educação superior, de forma orgânica
e articulada com as políticas de formação do Estado e do
Município;
Participar da política nacional de formação de professores da
educação básica, definindo diretrizes nacionais, áreas
prioritárias, instituições formadoras e processos de
certificação das atividades formativas;
Expandir e efetivar com o apoio dos governos federal e
estadual o programa de composição de acervo de obras
didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários, e
programa específico de acesso a bens culturais, incluindo
obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem
prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os

2025

Alcançou indicador?

Sim

2021

2022

2024

2025

2021

Alcançou indicador?
2022
2023 2024

2025

Prazo

Status

2025

Sim

2025

Sim

2025

Parcialmente

2023

Observações
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16.4.

16.5

16.6

16.7.

16.8

professores da rede pública de educação básica, favorecendo
a construção do conhecimento e a valorização da cultura da
investigação;
Estimular o acesso ao portal eletrônico criado pelo governo
federal para subsidiar a atuação dos professores da educação
básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e
pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato
acessível;
Fomentar em articulação com as IES a ampliação da oferta de
bolsas de estudo para pós-graduação dos professores e das
professoras e demais profissionais da educação básica nas
diferentes áreas do magistério;
Fortalecer a formação dos professores das escolas públicas de
educação básica, por meio da implementação das ações do
Plano Nacional do Livro e Leitura e da instituição de
programa nacional de disponibilização de recursos para
acesso a bens culturais pelo magistério público;
Implementar nos sistemas de ensino, a formação inicial e
continuada de trabalhadores em educação na área
administrativa e do pessoal técnico, a partir da vigência do
PME;
Articular com as IES a oferta de cursos de formação
continuada, presenciais e à distância com calendários
diferenciados para as diversas etapas, modalidades da
educação básica.

2025

Sim

2025

Parcialmente

2025

Sim

2016

Sim

2025

Sim

PARTE C - INDICADORES DE META

PARTE B - METAS

2.17 Comportamento da Meta 17 – 2019

Meta

Texto da meta

Prazo

META 17 - VALORIZAR OS PROFISSIONAIS DO
MAGISTÉRIO DAS REDES PÚBLICAS DE
EDUCAÇÃO BÁSICA DE FORMA A EQUIPARAR
2020
SEU RENDIMENTO MÉDIO AO DOS DEMAIS
17
PROFISSIONAIS
COM
ESCOLARIDADE
EQUIVALENTE ATÉ O FINAL DO SEXTO ANO DE
VIGÊNCIA DESTE PME.
INDICADOR
Percentual de professores da
educação básica com pós-graduação
Prazo:
Texto da meta 17A
lato sensu ou stricto sensu
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
60
60
60
60
60
60
60
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
56,9 55,9 55,8
92
95
90
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)

Dotação
orçamentária

Observações

2025

Alcançou indicador?

Sim

2021

2022

2025

2023

2024
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TOTAL
Texto da meta 17B

2014

2015

2016

2017

2018

Prazo:
2019 2020

2021

Alcançou indicador?
2022
2023 2024

2025

Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

Estratégias

PARTE D - ESTRATÉGIAS

17.1

17.2

17.3

17.4.

17.5

Constituir até o final do primeiro ano de vigência deste PME,
fórum permanente, com representação de segmentos diversos
ligados a educação e dos trabalhadores da educação, para
acompanhamento da atualização progressiva do valor do
piso salarial nacional para os profissionais do magistério
público da educação básica;
Constituir como tarefa do fórum permanente o
acompanhamento da evolução salarial por meio de
indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
- PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE;
Implementar no âmbito do Estado e do Município, planos de
Carreira para os profissionais do magistério das redes
públicas de educação básica, observados os critérios
estabelecidos na Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, com
implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho
em um único estabelecimento escolar;
Ampliar a assistência financeira específica da União aos
entes federados para implementação de políticas de
valorização dos profissionais do magistério, em particular o
piso salarial nacional profissional;
Viabilizar a implantação e implementação, em parceria com
órgãos da saúde, de programas de saúde específicos para os
profissionais da educação, sobretudo relacionados à voz,
visão, problemas vasculares, ergonômicos, psicológicos e
neurológicos, entre outros, a partir da vigência do PME.

Prazo

Status

2016

Concluída

2016

Em desenvolv.

2025

Concluída

2025

Concluída

2025

Concluída

Observações

PARTE B METAS

2.18 Comportamento da Meta 18 – 2019
Meta

Texto da meta

Prazo

Dotação
orçamentária

Observações

META 18 - Valorização do Profissional da Educação
18

Meta Nº18 - Assegurar no prazo de 02 anos, a
existência de planos de carreira para os profissionais
da educação básica e superior pública de todos os

2018/2016
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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.
INDICADOR
Plano de Carreira implantado no
Município para os profissionais da
Prazo:
Texto da meta 18A
Educação Básica
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
100
100
100
100
100
100
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
100
100
100
100
100
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL
Prazo:
Texto da meta 18B
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

PARTE D - ESTRATÉGIAS

Estratégias

18.1

18.2

18.3

Estruturar as redes públicas da educação básica de Jardim
de modo que, até o início do terceiro ano de vigência deste
PME, 90% (noventa por cento) no mínimo, dos respectivos
profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento) dos
respectivos profissionais da educação não docentes, sejam
ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em
exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados;
Criar mecanismos de acompanhamento dos profissionais
iniciantes, a fim de fundamentar, com base em avaliação
documentada, a decisão pela efetivação após o estágio
probatório, até o final do primeiro ano de vigência do PME;
Realizar em articulação com o Ministério da Educação, a
cada 02 anos a partir do segundo ano de vigência deste

2016

Alcançou indicador?

Sim

2021

2022

2024

2025

2021

Alcançou indicador?
2022
2023 2024

2025

Prazo

Status

2018

Concluída

2016

Em progresso

2018

Em progresso

2023

Observações
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18.4

18.5

18.6

18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

PME, prova nacional para subsidiar o Estado e o Município
na realização de concursos públicos de admissão de
profissionais do magistério da educação básica pública;
Estabelecer nos Planos de Carreira dos profissionais da
educação do estado e dos municípios, política de incentivo ao
profissional de educação, inclusive em nível de pósgraduação stricto sensu, a partir do primeiro ano de vigência
deste PME;
Participar anualmente a partir do segundo ano de vigência
deste PME, em regime de colaboração com o Ministério da
Educação do censo dos profissionais da educação básica de
outros segmentos que não os do magistério;
Considerar as especificidades socioculturais das escolas do
campo no provimento de cargos efetivos para essas escolas;
Instituir, no município, juntamente com os sindicatos
pertinentes, comissões permanentes de profissionais da
educação dos sistemas de ensino, para subsidiar os órgãos
competentes na elaboração, reestruturação e implementação
dos Planos de Carreira;
Estimular a existência de comissões permanentes de
profissionais da educação de todos os sistemas de ensino, em
todas as instâncias da Federação, para subsidiar os órgãos
competentes na elaboração, reestruturação e implementação
dos Planos de Carreira;
Apoiar a reformulação do Plano de Carreira de docentes da
instituição de ensino superior estadual, visando à progressiva
universalização do tempo integral com dedicação exclusiva
para todos os professores a partir da vigência do PME;
Realizar levantamento, divulgação e regulamentação das
vagas puras existentes e das cedências dos profissionais do
magistério e dos profissionais não docentes para decidir a
realização de concursos, na vigência deste PME;
Adequar a jornada docente com avanços para flexibilização
por área, espaços e tempos, para formação e projetos com
acompanhamento dos gestores na vigência do PME.

2016

Concluída

2017

Concluída

2024

Não iniciada

2024

Concluída

2024

Concluída

2016

Em progresso

2024

Em progresso

2024

Concluída

Dotação
orçamentária

PARTE C - INDICADORES DE PARTE B - METAS
META

2.19 Comportamento da Meta 19 – 2019
Meta

Texto da meta

Prazo

19

META19 – Assegurar condições, no prazo de 2 anos,
para a efetivação da gestão democrática da educação,
associada a critérios técnicos de mérito e desempenho
e a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito
das escolas públicas, prevendo recursos e apoio
TÉCNICO DA UNIÃO.

2017

Observações

INDICADOR

Texto da meta 19A

REDE
ESTADUAL

Percentual de diretores de escolas
públicas que foram escolhidos para
a ocupação do cargo por meio de
critérios técnicos de mérito e
desempenho e de consulta pública à
comunidade escolar.
2014 2015 2016 2017 2018

Prazo:

2019

2020

Alcançou indicador?

2021

2022

2023

2024

2025

Meta prevista
Meta
executada no
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período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

Texto da meta 19B

REDE
ESTADUAL

REDE
MUNICIPAL

REDE
PRIVADA

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Prazo:

2019

2020

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

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

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

100

Percentual de escolas públicas que
contaram com a participação de
profissionais da educação, pais e
alunos na formulação dos projetos
político-pedagógicos e na
constituição do conselho escolar.
2014 2015 2016 2017 2018

Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL

Texto da meta 19C

100

Alcançou indicador?

2021

Prazo:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

2022

2023

2024

2025

Alcançou indicador?
2021

2022

2023

2024

2025

Meta
executada no
período
(dado oficial)

TOTAL
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Condições em que os diretores
Prazo:
exercem o cargo
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Texto da meta 19D

REDE
ESTADUAL

REDE
MUNICIPAL

REDE
PRIVADA

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

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Estratégias

PARTE D - ESTRATÉGIAS

19.1

19.2

19.3

19.4

19.5

19.6

19.7

Ampliar os programas de apoio e formação aos conselheiros
do Conselho de Acompanhamento e Controle Social –
FUNDEB, do Conselho de Alimentação Escolar - CAE, do
Conselho Municipal de Educação - CME, das Comissões e
Fóruns ligados à educação e aos representantes
educacionais nos demais conselhos de acompanhamento de
políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos
financeiros, espaço físico adequado, equipamentos, recursos
humanos e meios de transporte para visitas à rede escolar,
com vistas ao bom desempenho de suas funções;
Constituir e efetivar o Fórum Municipal de Educação,
compostos por órgãos e instituições representativas da
sociedade civil organizada e dos movimentos sociais, para
discussão das políticas educacionais, coordenação das
conferências municipais, avaliação e acompanhamento do
Plano Municipal de Educação, no primeiro ano de vigência
deste PME;
Viabilizar a participação e a consulta de profissionais da
educação, estudantes e pais na reformulação dos projetos
político-pedagógicos a partir do primeiro ano de vigência
deste PME;
Implementar e fortalecer processos de autonomia
pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos
estabelecimentos públicos de ensino, a partir do segundo ano
de vigência deste PME;
Desenvolver políticas de formação continuada para diretores
e gestores escolares a fim de qualificar sua atuação nas
dimensões político-pedagógica, administrativa e financeira
da instituição;
Fortalecer a gestão democrática da educação pública por
meio de instrumentos e mecanismos legais, no prazo de 5
(cinco) anos de vigência deste PME;
Estimular em todas as redes de ensino a formação e o
fortalecimento de grêmios estudantis e APMs assegurandolhes espaços adequados e condições de funcionamento nas
escolas no prazo de 3 (três) anos de vigência deste Plano;

Prazo

Alcançou indicador?
2021

2022

2023

2024

2025

100

Status

2016

Concluída

2017

Concluída

2016

Concluída

2017

Concluída

2024

Concluída

2020

Concluída

2018

Concluída

Observações

62

ESTAD0 DE MATO GEOSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE JARDIM
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARDIM
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JARDIM /MS

19.8

Criar, no âmbito das escolas, instâncias de discussão dos
resultados acadêmicos e melhorias dos processos
educacionais.

2025

Concluída

PARTE B - METAS

2.20 Comportamento da Meta 20 – 2019
Meta

Texto da meta

Prazo

20

META 20 – Ampliar o investimento público em
educação pública de forma a atingir, no mínimo, o
patamar de 7% (sete por cento) do produto interno
bruto - PIB do Município no 5º ano de vigência deste
PME e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por
cento) do PIB ao final do decênio.

2025

Dotação
orçamentária

Observações

INDICADOR
Texto da meta 20A

PARTE C - INDICADORES DE META

REDE
ESTADUAL

REDE
MUNICIPAL

REDE
PRIVADA

Razão entre investimento público
total em educação e o Produto
Interno Bruto (PIB) do município.
2014 2015 2016 2017 2018

2019

2020

25

25

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

Prazo:

25

25

25

30,2

28,9

29,4

Alcançou indicador?
2021

2022

2023

2024

2025

TOTAL
Prazo:
Texto da meta 20B

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Alcançou indicador?
2021

2022

2023

2024

2025

Meta prevista
Meta
REDE
executada no
ESTADUAL
período
(dado oficial)
Meta prevista
Meta
REDE
executada no
MUNICIPAL
período
(dado oficial)
Meta
executada no
REDE
período
PRIVADA
(dado oficial)
TOTAL
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PARTE D - ESTRATÉGIAS

Estratégias
Garantir, observando as políticas de colaboração entre os
entes federados, fontes de financiamento permanentes e
sustentáveis para todos os níveis, etapas e modalidades da
20.1
educação básica, com vistas a atender suas demandas
educacionais de acordo com o padrão de qualidade nacional,
na vigência do PME;
Participar do regime de colaboração entre os entes federados
20.2 e cumprir as determinações para atingir o percentual de 10%
do PIB até 2025;
Aplicar, na íntegra, os percentuais mínimos de recursos
vinculados para a educação e garantir a ampliação de verbas
de outras fontes de financiamento no atendimento das
20.3
demandas da educação básica e suas modalidades, com
garantia de padrão de qualidade, conforme determina a
Constituição Federal;
Consolidar as bases da política de financiamento,
acompanhamento e controle social da educação pública, em
todos os níveis, etapas e modalidades, por meio da ampliação
do investimento público em educação pública em relação ao
PIB, com incrementos obrigatórios a cada ano, proporcionais
20.4
ao que faltar para atingir a meta estabelecida até o final da
vigência do PME, de forma a alcançar, no mínimo e
progressivamente, os seguintes percentuais em relação ao
PIB: 6,7% até 2015; 7% até 2017; 8% até 2019; 9% até 2022;
e 10% até 2025;
Buscar recursos financeiros que apoiem a ampliação e
qualificação das matrículas em creches e pré-escolas, com
apoio de assessoria técnica aos municípios para a construção,
ampliação e reforma dos prédios, implementação de
20.5
equipamentos, materiais didáticos e mobiliários específicos e
o desenvolvimento de políticas de formação inicial e
continuada aos(às) profissionais da educação infantil, a partir
da vigência deste PME;
Destinar recursos com exclusividade para a educação infantil
20.6
pública, na vigência do PME;
Assegurar as matrículas em Educação Especial, ofertadas por
organizações filantrópicas, comunitárias e confessionais,
20.7 parceiras do poder público, e sua contabilização para fins de
financiamento com recursos públicos da educação básica, na
vigência do PME;
Ampliar e reestruturar as unidades escolares e capacitar os
20.8 profissionais para atender a demanda da educação inclusiva,
na vigência do PME;
Assegurar financiamento, em regime de colaboração com a
União, para políticas e estratégias de solução de problemas
20.9 do transporte escolar, enfrentados principalmente pelos
municípios, em relação ao gerenciamento e pagamento de
despesas, na vigência do PME;
Assegurar nas escolas públicas incentivo financeiro para
20.10 promover a realização de atividades artístico-culturais pelos
estudantes, incentivando o envolvimento da comunidade;
Viabilizar o financiamento para a promoção de atividades de
desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas
20.11 escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto
educacional e de desenvolvimento esportivo municipal,
estadual e nacional, a partir da vigência deste PME;
Implementar
programas
de
acompanhamento
da
20.12
aprendizagem com profissionais formados na área, para

Prazo

Status

2025

Em progresso

2025

Em progresso

2025

Concluída

2025

Em progresso

2016

Em progresso

2025

Em progresso

2025

Em progresso

2025

Em progresso

2025

Em progresso

2025

Em progresso

2016

Em progresso

2016

Em progresso

Observações
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20.13

20.14

20.15

20.16

20.17

20.18

20.19

20.20

20.21

20.22

estudantes com dificuldades de aprendizagem e/ou distorção
idade-série, partir da vigência deste PME;
Assegurar que os pagamentos de aposentadorias e pensões
não sejam incluídos nas despesas da educação básica, na
vigência do PME;
Viabilizar o cumprimento do piso salarial profissional
nacional previsto em lei para carga horária de 20 horas aos
profissionais do magistério público da Educação Básica, até o
final da vigência do PME;
Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento e
fiscalização da arrecadação da contribuição social do salárioeducação;
Aplicar 50% das verbas transferidas do Fundo Social do PréSal, royalties e participações especiais, referentes ao petróleo
e à produção mineral, em salários dos profissionais da
educação pública;
Assegurar que os recursos financeiros do CAQ sejam
efetivados, viabilizando a aquisição de equipamentos,
materiais didáticos e pedagógicos, estruturação física e
qualificação profissional, a fim de garantir uma educação
pública de qualidade;
Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem,
nos termos do parágrafo único do artigo 48 da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a transparência
e o controle social na utilização dos recursos públicos
aplicados em educação, especialmente mediante a realização
de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de
transparência e a capacitação dos membros de conselhos de
acompanhamento e controle social do FUNDEB, com a
colaboração entre o Secretaria de Educação do Município e
Controladoria Interna do município;
Criar mecanismos que incentivem a população a participar de
discussões, por meio de audiências públicas com a sociedade
organizada, sobre as receitas financeiras educacionais, por
ocasião da aprovação dos planos orçamentários, de forma que
o Secretário de Educação municipal, no âmbito de sua
jurisdição, juntamente com a Câmara Municipal, demonstrem
os recursos educacionais advindos da esfera Federal, dos
impostos próprios estadual e municipal e alíquotas sociais e
suas respectivas aplicações, a partir da vigência do PME;
Reivindicar ao governo federal a complementação do Custo
Aluno-Qualidade inicial (CAQi), quando comprovadamente
necessário, a partir do segundo ano da vigência deste PME;
Constituir a Secretaria Municipal de Educação como unidade
orçamentária, em conformidade com o artigo 69 da LDB, com
a garantia de que o dirigente municipal de educação seja o
ordenador de despesa e gestor pleno dos recursos
educacionais, com o devido acompanhamento, controle e
fiscalização de suas ações pelos respectivos conselhos de
acompanhamento e pelo Tribunal de Conta
Prover recursos financeiros que possibilitem a execução das
metas e estratégias estabelecidas neste PME, na sua vigência.

2025

Em progresso

2025

Em progresso

2025

Em progresso

2025

Em progresso

2025

Em progresso

2025

Em progresso

2016

Em progresso

2017

Em progresso

2025

Concluída

2025

Em progresso
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CONCLUSÃO
O Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação tem sido o caminho que nos

leva observar o crescente esforços em construirmos uma educação integral e que atenda a todo o
território nacional com igualdades de condições, estruturação e implantação da Base Nacional
Comum através de Instituições, Secretárias, Poder Executivo, Legislativo e Judiciário.
A Educação de Jardim alcançou um grande avanço no decorrer no ano letivo de 2019. Sob a
orientação da Secretária de Educação de Jardim, Profª Eliana Cafure Peixoto, toda a comunidade
escolar uniu-se em um grande trabalho afim de alcançarmos as metas proposta do PME. Realizou-se
capacitações em colaboração com a SEMED, SED, MEC, UNCME e UNDIME para Gestores,
Coordenares Pedagógicos, Diretores, Professores, Equipe Administrativa. Todos se conscientizaram
sobre a necessidade de desenvolvermos habilidades e competências necessárias para educarmos
nossas crianças. Estamos caminhado, enfrentando a cada momento realidades diversas, com a firme
determinação que ao final desta década, entre 2015 a 2025 escreveremos uma nova história da
educação brasileira.
No dia 14 de julho de 2020, realizaremos na Câmara dos Vereadores de Jardim MS a
Audiência Pública para apresentar o comportamento das Metas do PME de 2019 e apresentar a nova
Comissão de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação de Jardim MS para os
anos subsequentes.
Para o ano de 2020 pretendemos construir condições de informatizar cada vez mais nossa
educação, implementar de forma consistente a BNCC, atingir níveis mais concretos através da
realização das Estratégias definidas nas Metas do Plano Municipal de Educação de Jardim MS.
Fica nossos agradecimentos as Articuladoras do PME, que incansavelmente nos atende,
orientam e mostram o caminho por onde devemos trilhar para chegarmos aos objetivos proposto pelo
Plano Municipal de Educação de Jardim-MS.
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