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APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Educação de Portão para o decênio 2015 – 2025 sancionado pela Lei 
Municipal Nº 2.505, em 23 de junho de 2015 é um plano de Estado, constituindo-se em uma 
importante política educacional de planejamento, contendo metas e estratégias para curto, médio e 
longo prazo que objetivam atender as expectativas da comunidade Portonense no que tange a um 
projeto educacional que atenda com qualidade a todos os níveis e modalidades de ensino, envolvendo  
ações de todas as esferas administrativas atuantes no território.   

O Fórum Municipal de Educação de Portão – FME/Portão, instituído pelo Decreto Nº 
804/2013, se constitui como instância permanente de articulação, com a finalidade principal de 
coordenar as conferências municipais de educação, acompanhar e avaliar a implementação do PME, 
mais especificamente, o processo de monitoramento e avaliação do PME.  Articular e mobilizar todas 
as redes para o processo de monitoramento e avaliação consiste em um grande desafio, já que o plano 
considera ações em regime de colaboração, que envolvem todas as esferas administrativas atuantes 
no território.  

Importante destacar que o Plano não se configura em um documento acabado e fechado, 
sendo necessária a realização do seu monitoramento e avaliação de forma a apontar o grau de 
desempenho entre o que foi previsto e o que foi executado. Esta relação é fundamental para 
identificar se as estratégias e políticas adotadas têm contribuído para a melhoria da qualidade da 
educação, ou para demonstrar possíveis falhas em tempo hábil afim de que sejam feitas as 
intervenções capazes de aprimorar o curso das ações previstas.  

Será apresentado neste relatório a metodologia de trabalho no que tange o processo de 
elaboração, monitoramento e execução do PME, agenda de trabalho, relatório contendo as metas com 
seus indicadores e desempenho das estratégias no período.  

O que foi exposto nesta introdução visa contextualizar aos leitores, sejam agentes públicos ou 
munícipes, a trajetória e sistemática do processo de avaliação realizado até o quarto ano de vigência 
do PME.  
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2. PROCESSO DE ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO – PME 

 
O Plano Municipal de Educação - PME foi elaborado no período de outubro de 2014 a maio 

de 2015, em consonância com o Plano Nacional de Educação - PNE (Lei Federal nº 13.005, de 25 de 
junho de 2014) e Plano Estadual de Educação - PEE (Lei nº 14.705, de junho de 2015). 

O processo de elaboração e aprovação foi resultado de ampla construção coletiva, com a 
participação dos múltiplos sujeitos ligados à educação nos inúmeros debates realizados pelos grupos 
de trabalho, tendo como base as diretrizes educacionais, os resultados do diagnóstico da demanda por 
educação escolar e o andamento de suas políticas de oferta, articulado com o Plano Nacional e 
Estadual de Educação, respectivamente.  

No processo de construção foram organizados grupos de trabalho de cada um dos eixos 
temáticos que compõem o PME, sendo realizado diagnóstico e análise situacional para verificar as 
necessidades educacionais do município. Foram convidados a participar representantes das 
instituições e órgãos ligados à educação, sendo o cronograma e calendário de reuniões divulgados de 
forma a incentivar a participação de todos os interessados em contribuir com as discussões.  

Os grupos de trabalho realizaram reuniões técnicas e mini plenárias para análise e discussão 
de todos os temas, gerando o texto-base que foi compartilhado com todas as instituições em 
mobilização e preparação para Conferência do Plano Municipal de Educação, realizada no dia 14 de 
maio de 2015, em culminância ao processo de construção do documento.  Destaca-se que as metas e 
estratégias foram delineadas com base na legislação educacional e na realidade municipal por meio 
do mapeamento da realidade socioeconômica, demográfica e educacional, com a identificação dos 
desafios, bem como dos avanços já alcançados.  

O processo foi concluído com o envio do documento pelo Executivo Municipal ao Poder 
Legislativo, que aprovou Lei Municipal nº 2.505, em 23 de junho de 2015 que instituiu o Plano 
Municipal de Educação no Município de Portão. 

 

3. PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME 
 

O processo de monitoramento do PME ocorreu de forma contínua, com o desenvolvimento de 
ações pontuais e sistemáticas anuais, por meio de reuniões planejadas e executadas sob   
responsabilidade compartilhada entre o Fórum Municipal de Educação (FME), Secretaria Municipal 
de Educação, Equipe Técnica  e Conselho Municipal de Educação (CME). 

Na organização dos quatro monitoramentos, a sistemática de trabalho considerou os pontos 
relevantes relacionados ao desempenho do Plano Nacional de Educação e os desafios a serem 
enfrentados pelo município. Os participantes foram organizados em grupos de estudos, que pautaram 
seus debates conforme os seguintes eixos temáticos: Educação Infantil, Ensino Fundamental, 
Educação de Jovens e Adultos, Educação Integral e Qualidade da Educação, Educação Profissional e 
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Ensino Médio, Educação Inclusiva, Valorização dos Profissionais da Educação, Ensino Superior, 
Gestão Democrática e Financiamento da Educação.  

A agenda de trabalho definida anualmente para o monitoramento do PME contemplou ações 
nas etapas de organização do trabalho, estudo do plano, pesquisa e construção de indicadores, 
monitoramento das metas e estratégias. Importante destacar que as inconsistências detectadas no 
percurso do processo de monitoramento foram objeto de 12 Notas Técnicas que integram o presente 
relatório.  

As fontes de pesquisa que subsidiam a construção da maioria dos indicadores das metas em 
nível municipal é o Censo Populacional 2010 do IBGE e o Censo Escolar - INEP. Algumas metas 
possuem indicadores com inviabilidade de cálculo em nível municipal, enquanto outras apresentam 
indicadores alternativos, essenciais para fins de monitoramento e proposição de políticas públicas 
para o cumprimento das metas e para o próprio planejamento estratégico da Secretaria de Educação. 

As etapas de monitoramento foram sistematizadas em relatórios específicos para cada ano de 
vigência do PME, validados pela Secretaria Municipal de Educação e Fórum Municipal de Educação, 
completando uma base de informações para utilização no ciclo de avaliação.  
 
AGENDA DE TRABALHO:   

ETAPA AÇÃO RESPONSÁVEIS PRAZOS OBSERVAÇÕES 

Avaliar 
periodicamente o 
Plano  

1. Análise dos 4 relatórios 
anuais de monitoramento  

Equipe 
Técnica/SEMECDT 

Setembro/19  

2. Elaboração de documento 
preliminar de Avaliação do 
PME 

Equipe Técnica 
/SEMECDT 

Setembro e 
Outubro/19 

 

3. Envio de documento 
Preliminar para análise e 
validação do Secretário 
Municipal de Educação e FME  

 Equipe Técnica Outubro/19  

4. Publicação de relatório 
preliminar 

Equipe 
Técnica/SEMECDT 

Outubro/19  

5. Organização da Conferência 
Municipal de Educação 

FME, SEMECDT, 
Equipe Técnica, CME e 
Câmara de Vereadores. 

Outubro/19  

6. Realização de Conferência 
Municipal de Educação 

FME, SEMECDT, 
Equipe Técnica, CME e 
Câmara de Vereadores. 

Novembro/19 
Conferência 
Municipal de 
Educação: 07/11/19 

7. Sistematização das consulta 
pública e envio à SEMECDT da 
versão final do Documento de 
Avaliação do PME para 
posterior envio ao Legislativo 
Municipal. 

Equipe Técnica Novembro/19  
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4. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS 
 
Meta 01 – Universalizar o atendimento escolar de 4 e 5 anos até 2016 e ampliar a oferta de Educação 
Infantil para a população de 0 a 3 anos de modo a atender, no mínimo, 30% até 2020 e 50% até final 
de vigência deste PME. 

Desde 2016, a oferta para etapa Pré-Escola encontra-se universalizada no Município, tendo 
em vista a garantia de matrícula a toda demanda manifesta, se apresentando como desafio a 
efetivação da busca ativa escolar, pois se sabe que a obrigatoriedade de matrícula pela família ainda 
enfrenta resistências.  

 Com relação a ampliação da oferta de Educação Infantil, em especial para população de 0 a 3 
anos consiste em um imenso desafio para o município, uma vez que, historicamente, desde a 
instituição do atendimento de Educação Infantil, em 1984, as creches municipais atendem crianças a 
partir de 2 anos de idade, restando descoberta a faixa etária de zero a 1ano e 11 meses. Com o 
programa Pró-Infância do Governo Federal, onde o município pactuou 3 unidades visualizava-se 
ampliar o atendimento, no entanto somente uma das unidades foi concluída em 2013, sendo as outras 
duas obras paralisadas por abandono pela empresa responsável, fato que tramitou judicialmente,  
impedindo o município de prosseguir com os projetos, o que teve desfecho junto ao FNDE somente 
no ano de 2019, com a retomada dos processos licitatórios.  

Com o objetivo de atender parte da demanda de vagas, por vezes judicializada, firmou-se 
convênio com Escola da rede privada com a compra de 115 vagas de zero a 3 anos e 11 meses. Em 
2020, mediante a conclusão das obras, a intensão é atender gradativamente a demanda por vagas 
desta faixa etária.  

 
INDICADOR 

1A 
 

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

Meta prevista 
para o período 

Meta alcançada no 
período 

Fonte do indicador 

 100% 

Dado 
oficial 

92,06% 
- Matrículas - INEP/Censo Escolar 2018 
 - TCE Educa (https://pne.tce.mg.gov.br:8443/#/public/dados) 

Dado 
municipal 

100% 
A matrícula é garantida a todas as crianças que acessam a rede, no entanto 
faz-se necessária a realização de busca ativa para sua confirmação. 

  
 
INDICADOR 

1B 
 

Percentual de população de 0 e 3 anos que frequenta a escola/creche 

Meta prevista 
para o período 

Meta alcançada no 
período 

Fonte do indicador 

30% até 
2020 

Dado 
oficial 

22% 
- Matrículas - INEP/Censo Escolar 2018 
 - TCEduca (https://pne.tce.mg.gov.br:8443/#/public/dados) 
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ESTRA-
TÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

PREVISÃO 
ORÇAMENÁRIA 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 
INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

1.1.  

Definir, em regime de colaboração, com a 
União e o Estado, metas de expansão da rede 
pública de educação infantil, segundo padrão 
nacional de qualidade considerando as 
peculiaridades locais; 

PPA, LOA 
Em andamento 

 

1.2.  

Levantar, em regime de colaboração, terrenos 
apropriados à construção de escolas de 
educação infantil; considerando, inicialmente, 
territórios de maior incidência populacional 
nessa faixa etária e a demanda constatada por 
órgãos e instituições que tratam da educação; 

Não se aplica 
Em andamento 

 

1.3.  

Assegurar que a diferença das taxas de 
frequência das crianças de até 3 anos de idade 
seja inferior a 10%, levando em conta o quinto 
de renda familiar per capita mais elevado e o 
quinto de renda familiar per capita mais baixo; 

Não se aplica 
Não realizada 

 

1.4.  

Levantar a demanda de crianças de 0 a 3 anos e 
de 4 e 5 anos de idade ainda não matriculadas 
na rede pública de ensino, visando a ampliação 
da rede física escolar, dentro dos padrões de 
qualidade, atendendo as especificidades dessas 
etapas de ensino e suas diversidades, no sentido 
de garantir vagas em escolas próximas das 
residências das crianças. Para efeito de 
disponibilização das vagas na rede pública no 
ano subsequente, o levantamento da demanda 
será realizado através do número de inscritos em 
cada uma das unidades educacionais, até o mês 
de novembro de cada ano; 

Não se aplica 
Em andamento 

 

1.5.  

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; 

Não se aplica 
Não realizada 

 

1.6.  

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; 

PPA, LOA Em andamento 

1.7.  

Manter e ampliar, em regime de colaboração e 
respeitadas as normas de acessibilidade, 
programa nacional de construção e 
reestruturação de escolas, bem como de 
aquisição de equipamentos, visando à expansão 
e à melhoria da rede física de escolas públicas 

Não se aplica 
Em andamento 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 
 

9 
 

de educação infantil; 

1.8.  

Desenvolver e aplicar instrumentos de 
acompanhamento e avaliação do trabalho 
realizado no âmbito da Educação Infantil, com 
finalidade de promover a melhoria da estrutura 
física, do quadro de pessoal, dos recursos 
pedagógicos e de acessibilidade, dentre outros; 

PPA, LOA 
Em andamento 

 

1.9.  

Incentivar e oportunizar a formação continuada 
aos professores e demais profissionais da rede 
pública de Educação Infantil, através de Plano 
Decenal de Formação Continuada, a ser 
elaborado de forma coletiva; 

Não se aplica 
Em andamento 

 

1.10. 

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; 

PPA, LOA 
Em andamento 

 

1.11. 

Assegurar o atendimento das crianças do campo 
na Educação Infantil, limitando a nucleação das 
escolas e o deslocamento das crianças, segundo 
os critérios da Secretaria Municipal de 
Educação, de forma a atender as especificidades 
das comunidades rurais; 

PPA, LOA 
Em andamento 

 

1.12. 

Garantir o acesso à creche e pré-escola e a 
oferta de atendimento complementar aos 
educandos com deficiência, transtornos globais 
de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, através de parcerias 
com instituições especializadas, considerando a 
transversalidade da educação especial na 
Educação Infantil; 

PPA, LOA 
Em andamento 

 

1.13. 

Implementar e fortalecer 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; 

PPA, LOA 
Em andamento 

 

1.14. 

Preservar as especificidades da educação 
infantil na organização das redes escolares, 
garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) 
a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que 
atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e 
a articulação com a etapa escolar seguinte, 
visando o ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) 
anos de idade no Ensino Fundamental; 

PPA, LOA 
Em andamento 
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1.15. 

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; 

PPA, LOA 
Em andamento 

 

1.16. 

O município com a colaboração da União e do 
Estado, realizarão e publicarão, a cada ano, 
levantamento da demanda manifesta por 
educação infantil em creches e pré- escolas, 
como forma de planejar e verificar o  
atendimento; 
 

 
PPA, LOA 

Em andamento 
 

1.17. 

Assegurar o acesso, permanência e qualidade do 
atendimento das crianças de educação infantil 
nas escolas da rede pública municipal em tempo 
parcial ou integral, conforme estabelecido em 
lei, e em parceria com a família, a comunidade e 
instituições afins, no redimensionamento e na 
execução do projeto político pedagógico das 
escolas, fortalecendo o trabalho coletivo e 
dinâmico, com vistas a educação integral da 
criança; 
 

PPA, LOA 
Em andamento 

 

1.18. 

Garantir mobiliário, equipamentos, brinquedos 
pedagógicos, jogos educativos e outros 
materiais pedagógicos acessíveis nas escolas de 
educação infantil, considerando as 
especificidades das faixas etárias e as 
diversidades em todos os aspectos, com vistas à 
valorização e efetivação do brincar nas práticas 
escolares, durante o processo de construção do 
conhecimento das crianças; 
 

PPA, LOA 
Em andamento 

 

1.19. 

Cumprir a norma do respectivo sistema de 
ensino e definições da mantenedora quanto à 
relação crianças por professor e a composição 
do quadro de pessoal por escola de educação 
infantil;  

PPA, LOA 
Em andamento 

 

1.20. 

Estabelecer  parcerias, visando a construção de 
um trabalho em rede,   a fim de auxiliar as 
crianças que apresentam necessidades especiais, 
bem como orientar suas famílias; 

PPA, LOA 
Em andamento 

 

1.21. 

Garantir a inclusão digital como ferramenta no 
processo educativo em 100% das escolas da 
educação infantil da rede municipal. 
 

PPA,LOA 
Em andamento 
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Informações relevantes sobre a evolução da meta e execução das estratégias no período: 

a) Anualmente são ampliadas turmas de Educação Infantil para atendimento de toda demanda 
manifesta de 4 e 5 anos. Vale ressaltar que, conforme Censo Escolar, de 2015 a 2018, 
houveram 169 novas matrículas de Pré-Escola.  

b) Desde 2017, convênio com escola da rede privada totalizando em 2019, 115 vagas 
conveniadas, sendo 65 vagas de zero a 1 ano e 11 meses, e 50 vagas de 2 a 3 anos.  

c) As duas unidades do Programa Pró-Infância em processo de novas licitações, com estimativa 
de atendimento de aproximadamente 300 crianças. Projeto de ampliação de duas salas na 
EMEI Pingo de Gente para atendimento de berçário.  

d) Ações de busca ativa escolar para faixa etária de 4 e 5 anos junto as Agentes Comunitárias de 
Saúde, no entanto faz-se necessário a sistematização e efetivação deste trabalho. 

e) Elaboração do Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual com vistas às demandas indicadas 
pelas equipes gestoras escolares, objetivando a melhoria dos recursos físicos e humanos.   

f) Educação Inclusiva, respeitadas as especificidades da Educação Infantil. 
g) Estudos da BNCC, visando a elaboração do documento orientador curricular – Território de 

Portão/RS  para Educação Infantil. 
h) Fortalecimento do trabalho de supervisão e orientação educacional junto as EMEIs.  
i) Formações de professores específicas.  
j) Projetos de fortalecimento de vínculos entre escola e família 
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Meta 02 – Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 
14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam 
essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 

       Desde a implantação do ensino fundamental de 9 anos o município vem ampliando o 
atendimento neste etapa  para poder atender a totalidade da demanda. Esta implantação teve início 
em 2006, no entanto, faz-se necessário enfrentar os desafios quanto à ampliação da jornada escolar, a 
busca ativa dos estudantes fora da escola e a diminuição do indicador de distorção idade/ano 
referente à taxa de 44% nos anos finais da rede pública, bem como, a erradicação da evasão escolar. 
Para este último desafio, há um conjunto de inciativas juntamente com as escolas de anos finais, a 
fim de articular ações a serem regimentadas com o objetivo de corrigir a referida defasagem. 

        Muitos estudos e reflexões sobre a prática pedagógica e a aprendizagem significativa e integral 
das crianças e estudantes tem sido tema das formações continuadas oferecidas aos professores e 
equipes gestoras com vistas à melhoria da qualidade na educação do nosso município.  
 
 
INDICADOR 

2A 
 

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

Meta prevista 
para o período 

Meta alcançada no 
período 

Fonte do indicador 

 
100% 

até 2024 
Dado 
oficial 

85,88% 
 TCEduca , dados com  base Censo Escolar, do INEP/MEC e 
estimativa populacional, elaborada pelo DATASUS, com base no 
Censo 

  
 
INDICADOR 

2B 
 

Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino Fundamental concluído 

Meta prevista 
para o período 

Meta alcançada no 
período 

Fonte do indicador 

- 
Dado 
oficial 

51,1% 
IBGE/Censo Educacional 2010             
 *inviabilidade de cálculo em nível municipal    

  
 

 
INDICADOR 

2C 
 

Distorção idade-série no 9º ano do Ensino Fundamental (todas as redes) 

Meta prevista 
para o período 

Meta alcançada no 
período 

Fonte do indicador 

- 
Dado 
oficial 

  36,8% INEP/Indicadores educacionais 

 
                                  

ESTRA-
TÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

PREVISÃO 

ORÇAMENÁRIA 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 
INICIADA/EM 
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ANDAMENTO 

2.1. 

Participar da elaboração da proposta de direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os 
alunos do ensino fundamental, em articulação e 
colaboração com o Ministério da Educação e Estado; 

Não se aplica 

 

Em andamento 

 

2.2. 

Realizar estudos, em parceria com os 2.3demais órgãos 
competentes, da demanda de matrículas do ensino 
fundamental para os anos iniciais e finais, visando a 
ampliação da rede física escolar, dentro dos padrões de 
qualidade, atendendo as especificidades das etapas, 
modalidades e diversidades, no sentido de garantir 
vagas em escolas próximas das residências dos(as) 
estudantes; 

PPA, LOA 

 

Em andamento 

 

2.3. 

Pactuar entre a União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, no âmbito da instância permanente de que 
trata o § 5º do Art. 7º da Lei Nº 13.005 de 25 de junho 
de 2014, a implantação dos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a 
base nacional comum curricular do Ensino 
Fundamental; 

Não se aplica Em andamento 

2.4. 
Criar mecanismos para o acompanhamento 
individualizado dos (as) alunos (as) do ensino 
fundamental; 

PPA, LOA Em andamento 

2.5. 

Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do 
acesso, da permanência e do aproveitamento escolar 
dos beneficiários de programas de transferência de 
renda, bem como das situações de discriminação, 
preconceitos e violências na escola, visando ao 
estabelecimento de condições adequadas para o 
sucesso escolar dos (as) alunos (as), em colaboração 
com as famílias e com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, adolescência e 
juventude; 

PPA, LOA 

 

Em andamento 

 

2.6. 

Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora 
da escola, em parceria com órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância, 
adolescência e juventude; 

PPA, LOA 

 

Não realizada 

 

2.7. 

Desenvolver Utilizar tecnologias pedagógicas que 
atendam às especificidades  da educação especial, das 
escolas do campo e das comunidades indígenas e 
quilombolas, de forma articulada à organização 
curricular da rede municipal de ensino;  

(Nota Técnica Nº 02/2016) 

PPA, LOA 

 

Em andamento 

 

2.8. 
Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a 
organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo 
adequação do calendário escolar de acordo com a 

Não se aplica 
 

Em andamento 
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realidade local, a identidade cultural e as condições 
climáticas da região; 

 

2.9. 

Promover a relação das escolas com instituições e 
movimentos culturais, a fim de garantir a oferta regular 
de atividades culturais para a livre fruição dos (as) 
alunos (as) dentro e fora dos espaços escolares; 

PPA, LOA 

 

Em andamento 

 

2.10. 

Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no 
acompanhamento das atividades escolares dos filhos 
por meio do estreitamento das relações entre as escolas 
e as famílias; 

PPA, LOA 

Recursos CPM 

 

Em andamento 

 

2.11. 
Estimular a oferta do ensino fundamental, em especial 
dos anos iniciais, para as populações do campo, 
indígenas e quilombolas, nas próprias comunidades. 

PPA, LOA Realizada 

2.12. 
Assegurar a oferta do ensino fundamental, garantida a 
qualidade, para atender aos filhos (as) de profissionais 
que se dedicam a atividades de caráter itinerante; 

PPA, LOA Realizada 

2.13. 

Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos 
(às) estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive 
mediante certames e concursos regionais, estaduais e 
nacionais; 

 

PPA, LOA 

 

Realizada 

2.14. 
Assegurar as condições necessárias para a prática de 
atividades culturais e esportivas nas escolas. 

PPA, LOA 

Recursos CPM 

Em andamento 

 

 

Informações relevantes sobre a evolução da meta e execução das estratégias no período: 

a) Estudos referentes à Base Nacional Comum Curricular e construção do documento orientador  
curricular -  Território de Portão/RS; 

b)  Programa Mais Alfabetização; 
c) Ampliação de rede física e matrículas; 
d) Laboratório de Aprendizagem, reforço escolar (5º e 9º ano) e Projeto Núcleo de 

Aprendizagem. 
e) Monitoramento por  meio do Programa Bolsa Família, emissão de FICAIs. 
f) Oficinas e projetos de contraturno escolar, Programa Menteinovadora, FEICIP, participação 

em concursos e olimpíadas. 
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Distorção Idade-Série, Portão, 2006 até 2018 – Anos Iniciais 

 
Fonte: Inep, 2018. Organizado por QEdu, 2018  
 
 

Distorção Idade-Série, Portão, 2006 até 2018 – Anos Finais 

 
Fonte: Inep, 2018. Organizado por QEdu, 2018 
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Meta 03 – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 
17(dezessete) anos e elevar, até 2019, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 70% e, até o 
final do período de vigência deste PME, para 85% (oitenta e cinco por cento). 

 O município de Portão possui 3 escolas de Ensino Médio, sendo duas públicas estaduais e 
uma da rede privada, localizadas na região central da cidade. Os indicadores demonstram atendida a 
meta no período, logo, não há plano de expansão por parte da SEDUC/RS.  

 Frente aos indicadores educacionais apresentados, o desafio consiste em atingir a meta no que 
se refere à taxa líquida de matrícula até 2024 por meio de estratégias e intervenções pedagógicas para 
conter o avanço da evasão escolar, os altos índices de reprovação ou abandono, que contribuem com 
os índices de distorção idade-série. 

 
INDICADOR 3A 

 
Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola 

Meta prevista 
para o período 

Meta alcançada no período Fonte do indicador 

 100% Dado oficial 103,04%  Fonte: TCEduca - 2018 

  
 
INDICADOR 3B 

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

Meta prevista 
para o período 

Meta alcançada no período Fonte do indicador 

70% Dado oficial 71,67%  Fonte: TCEduca - 2018 

 
                               

ESTRA-
TÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

PREVISÃO 

ORÇAMENÁRIA 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 
INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

3.1 

Estabelecer, em regime de colaboração com o Estado, 
plano de ação para ampliação de vagas no Ensino 
Médio nas regiões e comunidades onde não houver 
cobertura de vagas suficientes para assegurar o direito 
de todos à educação, potencializando o uso dos espaços 
da rede estadual existentes ou utilizando os prédios das 
escolas municipais, quando houver salas de aula ociosas 
e adequadas, ou construir mais espaços, assegurando a 
continuidade de estudos a todos os estudantes que 
concluírem o Ensino Fundamental, em qualquer forma 
de organização curricular; 
 

Não se aplica 
 

Em andamento 
 

3.2 Fortalecer e aprimorar, por ações do Estado, os PPA, LOA Em andamento 
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mecanismos que garantem o acesso e a frequência dos 
jovens à escola, através das redes de atendimento, 
conselhos tutelares, políticas de assistência e apoio aos 
jovens e suas famílias, a partir da vigência deste Plano; 

 

3.3 

Apoiar a formulação e implementação, sob 
responsabilidade da SEDUC-RS, progressivamente, da 
política de gestão da infraestrutura no Ensino Médio 
que assegure: 

a) o atendimento da totalidade dos egressos do 
Ensino Fundamental e a inclusão dos alunos 
com defasagem de idade e dos estudantes com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento, altas 
habilidades/superdotação, bem como apoiar a 
busca por recursos humanos especializados 
para atuar nesta área, no prazo de três anos, a 
contar da vigência deste Plano; 

b) a expansão gradual do número de matrículas no 
Ensino Médio de acordo com a demanda de 
vagas necessárias à universalização desta etapa, 
assim como aumento no número de docentes, a 
fim de suprir adequadamente esta demanda; 

Não se aplica 
Em andamento 

 

3.4 

Apoiar políticas públicas de expansão ao atendimento 
do Ensino Médio gratuito com qualidade social para as 
populações do campo, para as comunidades indígenas e 
quilombolas, respeitando as suas características, 
interesses e necessidades;  

Não se aplica 
Em andamento 

 

3.5 

Apoiar a estruturação e o fortalecimento, no prazo de 
um ano a partir da aprovação deste Plano, o 
acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 
permanência dos jovens beneficiários de programas de 
transferência de renda no Ensino Médio, por meio de 
ações das secretarias de educação e escolas, quanto à 
frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com 
o coletivo da escola, em colaboração com as famílias e 
com órgãos públicos de assistência social, saúde e 
proteção à adolescência e juventude; ativos e atuantes, 
comprometidos com suas atribuições funcionais, 
respeitando a orientação sexual, a identidade de gênero 
e os direitos humanos fiscalizando o cumprimento da 
lei para garantir a frequência e a permanência na escola; 

Não se aplica 
Em andamento 

 

3.6 

Fomentar programas de educação e de cultura para a 
população urbana e do campo de jovens, na faixa etária 
de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com 
qualificação social e profissional para aqueles que 
estejam fora da escola e com defasagem no fluxo 
escolar; 

Não contemplada Não realizada 

3.7 

Acompanhar o redimensionamento nos sistemas de 
ensino, com prioridade para o sistema estadual, por 
competência, no prazo de um ano a partir da aprovação 

Não se aplica 
Em andamento 
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deste PME, a oferta de Ensino Médio nos turnos diurno 
e noturno, ampliando as matrículas para Educação de 
Jovens e Adultos (EJA) e potencializando a distribuição 
territorial das escolas e do atendimento ao Ensino 
Médio, de forma a atender a demanda, em respeito às 
especificidades e necessidades dos(as) estudantes e das 
comunidades; 

3.8 

Apoiar políticas e programas que instituam mecanismos 
para a redução dos índices de reprovação e de evasão, 
principalmente, nos cursos noturnos, sob 
responsabilidade da SEDUC-RS; 

Não se aplica 
Em andamento 

 

3.9 

Zelar pela expansão, sob responsabilidade dos órgãos 
gestores dos sistemas de ensino – administradores e 
normatizadores – o atendimento do Ensino Médio 
gratuito com qualidade social para as pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, 
altas habilidades/superdotação, a fim de atender a 
demanda; 

Não se aplica 
Em andamento 

 

3.10 

Apoiar a expansão da oferta de estágio para estudantes 
do Ensino Médio, preservando-se o seu caráter 
pedagógico integrado ao itinerário formativo do 
estudante, visando à contextualização curricular e ao 
desenvolvimento para a vida cidadã e para o trabalho e 
criar programas de bolsas de estudo; 

PPA, LOA 
Em andamento 

 

3.11 
Estimular a participação dos adolescentes nos cursos 
das áreas tecnológicas e científicas. Não se aplica 

Em andamento 
 

 

Informações relevantes sobre a evolução da meta e execução das estratégias no período: 

a) Manutenção de matrículas nos turnos diurno e noturno, com aumento gradativo do número de 
vagas de Ensino Médio na rede estadual à medida que as turmas de Ensino Fundamental são 
assumidas pela rede municipal. 

b) Transporte escolar para alunos residentes na zona rural. 
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Ensino Médio Reprovação Abandono Aprovação 

1º ano EM 

29,3%  

60 reprovações 

4,6%  

10 abandonos 

66,1% 

135 aprovações 

2º ano EM 

12,4%  

16 reprovações 

3,7%  

5 abandonos 

83,9% 

107 aprovações 

3º ano EM 

14,3%  

13 reprovações 

6,2%  

6 abandonos 

79,5% 

70 aprovações 

Fonte: Censo Escolar 2018, Inep. Acesso em Qedu. 

Distorção Idade-Série, Portão, 2006 até 2018 

 
Fonte: Inep, 2018. Organizado por QEdu, 2018 
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Meta 04 – Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, o acesso à educação básica 
e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a 
garantia de sistema educacional inclusivo. 

O acesso à rede regular de ensino aos quatro anos vem se dando naturalmente para alunos 
egressos das Escolas de Educação Infantil do Município, as quais além de atender as crianças que se 
matriculam apresentando laudo comprovando ser criança público alvo da educação inclusiva também 
realizam um trabalho com as famílias de crianças que possivelmente possa ser público alvo desta 
politica, pois ao sinalizar os atrasos no desenvolvimento da criança vem auxiliando na antecipação de 
diagnósticos.  

Outro fator relevante de acesso dos alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental são 
as matrículas de alunos nos quais já são atendidos em vários serviços na área de saúde e assistência 
social na APAE-Portão. A entidade vem realizando trabalhos importantes como a estimulação 
precoce, atendimento psicopedagógico e psicológicos para a criança e a família, proporcionando 
também a preparação da criança/estudante para o ingresso na rede regular. A entidade também realiza 
um acompanhamento sistemático da criança/estudante por meio de encontros com os educadores 
envolvidos em sua escolarização.  

 No ano de 2018 as matrículas do Atendimento Educacional Especializado (AEE) foram 
ofertadas a toda demanda manifestada no Município pela primeira vez desde a criação do Plano 
Municipal de Educação e destacamos algumas ações importantes essa realização: 2017 - Abertura da 
sala de recursos da EMEF Gonçalves Dias e a disponibilização dela e da EMEF Edmundo Kern em 
ofertar matrículas a estudantes de outras escolas, até então somente a EMEF Afonso Gomes de 
Carvalho disponibilizava; 2018 - abertura da sala na EMEF Santo Antônio na qual também 
disponibilizou matrículas para alunos de outras escolas. 

 Em 2019 a oferta de matrículas do Atendimento Educacional Especializado (AEE) também 
foi ofertada a toda demanda manifestada do Município com a disponibilização da EMEF Carlos 
Oswin Franke em ofertar matrículas para alunos de outras escolas.  

 Visando garantir a qualidade da oferta e permanência do aluno nas matrículas do AEE e do 
ensino regular é importante destacar: O aumento no número de profissionais de apoio para alunos 
amparados pela Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015 que passaram a receber esse auxílio, no ano de 
2018 havia 24 monitores e no ano de 2019 são 35; abertura da Sala de Recursos da EMEF Vila São 
Jorge em 2018 na qual as crianças/estudantes passaram a não precisar se deslocar para outra escola 
para realizar o atendimento; o AEE realizado em escolas que não possui a sala de recursos vem 
ocorrendo nas EMEF Alecsandro Flores e EMEF Rosalino Rodrigues Coelho, embora exista 
prejuízos na qualidade do atendimento por falta de espaço adequado nas escolas, entende-se que há 
um aumento do  engajamento das famílias que antes precisavam se deslocar ate uma escola que tenha 
a sala.  
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Indicador 4A 

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

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 100% DADO OFICIAL 71,20% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

  
 

Indicador 4B 
 

Percentual de matrículas em classes comuns do ensino regular e/ou EJA de alunos 
de 4(quatro) a 17(dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

100% DADO OFICIAL 60,1% Fonte: Censo da Educação Básica 

            

 
Indicador 4C 

 

Percentual de matrículas de alunos de classes comuns que estão matriculados no 
Atendimento Educacional Especializado da rede municipal de alunos de 4(quatro) 
a 17(dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 100% DADO 
MUNICÍPAL  97,97% 

Fonte: Censo da Educação Básica / Coleta e cálculo realizado 
pela SEMECDT 

 
  
                       

ESTRA-
TÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

PREVISÃO 

ORÇAMENÁRIA 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 
INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

4.1 

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 (as) 
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, e as matrículas 
efetivadas, conforme o censo escolar mais 
atualizado, na educação especial oferecida em 
instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com  
o poder público e com atuação exclusiva na 
modalidade, nos termos; 

PPA, LOA 
Em andamento 

 

4.2 
Promover, no prazo de vigência deste PME, a 
universalização do atendimento escolar à demanda 
manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 

PPA, LOA 
Em andamento 
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3 (três) anos com deficiência, TGD e altas 
habilidades/superdotação; 

 

4.3 

Implantar, ao longo deste PME, salas de recursos 
multifuncionais e fomentar a formação continuada 
de professores(as) para o atendimento educacional 
especializado nas escolas urbanas, do campo e de 
comunidades indígenas e quilombolas; 
  

PPA, LOA  Em andamento 
 

4.4 

Garantir atendimento educacional especializado 
em salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados, nas formas complementar e 
suplementar, a todos (as) alunos (as) com 
deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação, 
matriculados na rede pública de educação básica, 
conforme necessidade identificada por meio de 
avaliação, ouvidos a família e o aluno; 

 
PPA, LOA  

 
Em andamento 

 

4.5 

Garantir a criação de centros multidisciplinares de 
apoio, pesquisa e assessoria, articulados com 
instituições acadêmicas e integrados por 
profissionais das áreas de saúde, assistência social 
e educação, para apoiar o trabalho dos (as) 
professores(as) da educação básica com os (as) 
alunos (as) com deficiência, TGD e altas 
habilidades/superdotação; 

Não contemplada 
 

Em andamento 
 

4.6 

Manter e ampliar programas suplementares que 
promovam a acessibilidade nas instituições 
públicas, para garantir o acesso e a permanência 
dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da 
adequação arquitetônica, da oferta de transporte 
escolar acessível e da disponibilização de material 
didático próprio e de recursos de tecnologia 
assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, 
em todas as etapas, níveis e modalidades de 
ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com 
altas habilidades/superdotação; 

PPA, LOA 
Em andamento 

 

4.7 

Garantir o atendimento especializado para os 
alunos surdos e com deficiência auditiva de 0 
(zero) a 17 (dezessete) anos,  propiciando uma 
educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais 
- LIBRAS como primeira língua e na modalidade 
escrita da Língua Portuguesa como segunda 
língua, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, 
de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, bem como a adoção do Sistema 

PPA, LOA 
Em andamento 
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Braille de leitura para cegos e surdo-cegos, 
incentivando a capacitação dos profissionais da 
rede; 

4.8 

Garantir 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; 

PPA, LOA 
Em andamento 

 

4.9 

Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento 
do acesso à escola e ao atendimento educacional 
especializado, bem como da permanência e do 
desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com 
deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação 
beneficiários (as) de programas de transferência 
de renda, juntamente com o combate às situações 
de discriminação, preconceito e violência, com 
vistas ao estabelecimento de condições adequadas 
para o sucesso educacional, em colaboração com 
as famílias e com os órgãos públicos de 
assistência social, saúde e proteção à infância, à 
adolescência e à juventude; 

PPA, LOA 
Em andamento 

 

4.10 

Fomentar pesquisas voltadas para o 
desenvolvimento de metodologias, materiais 
didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia 
assistiva, com vistas à promoção do ensino e da 
aprendizagem, bem como das condições de 
acessibilidade dos (as) estudantes com deficiência, 
TGD e altas habilidades/superdotação; 

 PPA, LOA 
Em andamento 

 

4.11 

Promover o desenvolvimento de pesquisas 
interdisciplinares para subsidiar a formulação de 
políticas públicas intersetoriais que atendam as 
especificidades educacionais de estudantes com 
deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação 
que requeiram medidas de atendimento 
especializado; 

 Não se aplica 
Não realizada 

 

4.12 

Promover a articulação intersetorial entre órgãos e 
políticas públicas de saúde, assistência social e 
direitos humanos, em parceria com as famílias, 
com o fim de desenvolver modelos de 
atendimento voltados à continuidade do 
atendimento escolar, na educação de jovens e 
adultos, dos estudantes público-alvo da Educação 
Especial, com idade superior à faixa etária de 
escolarização obrigatória, de forma a assegurar a 
atenção integral ao longo da vida; 

PPA, LOA 
Em andamento 

 

4.13 Apoiar a ampliação das equipes de profissionais PPA, LOA 
Em andamento 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 
 

24 
 

da educação para atender à demanda do processo 
de escolarização dos (das) estudantes com 
deficiência, TGD e altas habilidades/superdotação, 
garantindo a oferta de professores (as) do 
atendimento educacional especializado, 
profissionais de apoio ou auxiliares e quando se 
fizer necessário, tendo em vista a demanda, 
tradutores (as) e intérpretes de Libras, guias-
intérpretes para surdo-cegos, professores de 
Libras, prioritariamente surdos, e professores 
bilíngues; 

4.14 

Incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e 
nos demais cursos de formação para profissionais 
da educação, inclusive em nível de pós-graduação, 
observado o disposto no caput do art. 207 da 
Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das 
teorias de aprendizagem e dos processos de 
ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento 
educacional de alunos com deficiência, TGD e 
altas habilidades/superdotação; 

Não se aplica 
Não realizada 

 

4.15 

Promover parcerias com instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público, visando a 
ampliar as condições de apoio ao atendimento 
escolar integral das pessoas com deficiência, TGD 
e altas habilidades/superdotação matriculadas nas 
redes públicas de ensino; 

 PPA, LOA 
Em andamento 

 

4.16 

Promover parcerias com instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público, visando a 
ampliar a oferta de formação continuada e a 
produção de material didático acessível, assim 
como os serviços de acessibilidade necessários ao 
pleno acesso, participação e aprendizagem dos 
estudantes com deficiência, TGD e altas 
habilidades/superdotação matriculados na rede 
pública de ensino; 

PPA, LOA 
Em andamento 

 

4.17 

Promover parcerias com instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público, a fim de 
favorecer a participação das famílias e da 
sociedade na construção do sistema educacional 
inclusivo. 

 PPA, LOA 
Em andamento 
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Informações relevantes sobre a evolução da meta e execução das estratégias no período: 

a) O Indicador B vem crescendo em virtude do aumento do número de matrículas na rede 
regular, já que por sua vez, a quantidade de matrículas na Escola Especial Raio de Sol vem se 
mantendo nos últimos anos. 

b)  Ao longo dos monitoramentos vem se concluído que o Indicador B não deve ter como meta 
atingir os 100%, em virtude de entendermos que a matrícula da criança/estudante na escola 
especial ou regular é uma opção da família, contudo visando o termo preferencialmente que 
consta na meta 4, percebemos que a escola Especial ao entender que o estudante apresente 
mais benefícios em estar na escola regular veem realizando o trabalho de conscientização de 
suas famílias para que solicite transferência  para rede regular ou no caso de receber pedido 
de transferência oriunda das escolas regulares também veem realizando o acolhimento destas 
famílias para entender os motivos deste pedido, buscando parceria da Secretaria de Educação 
para verificar se as possibilidades na escola atual realmente foram esgotadas. 

c) As matrículas de alunos públicos alvo vêm crescendo na Rede Municipal de Educação, visto 
que eram 111 em 2017, 132 em 2018 e 148 em 2019.  

d) A rede possui uma estudante com baixa visão que precisou de grandes mudanças no cotidiano 
da escola e foi ofertado formação de professores, assessoria para adequação física da escola e 
atendimentos psicopedagógico a criança por meio de contração de serviços da entidade 
Adevis de NH. 

e) A rede atualmente tem um estudante deficiente auditivo que por meio de convenio com a 
APAE- Portão denominado Núcleo de Aprendizagem é ofertado uma professora 
alfabetizadora/interprete de Libras para atuar com o estudante em particular, com oficinas na 
turma e assessoria aos profissionais da escola.  

f) Nestes quatro anos teve diversos investimentos nas salas de recursos como a aquisição de 
jogos pedagógicos, equipamentos de informática, mobília tanto para abertura de novas salas 
quanto para reestruturar as já existentes. No que se refere à aquisição de material permanente 
também foi comprado neste período um ônibus adaptação para saídas de estudo fora do 
município e brinquedos adaptados para playgrounds de 3 escolas da rede municipal 

g) O estudo realizado acerca da nota técnica Técnica  04/2014 MEC/SECADI/DPEE permitiu 
que especialistas em educação e profissionais do AEE pensem a inserção de alunos no 
público alvo da educação inclusiva por meio de parecer multidisciplinar. Esse estudo 
permitirá que esse tema apareça na escrita dos documentos que estão sendo redigidos em 
2019 como o Regimento Escolar e a Resolução da Educação Especial do Conselho Municipal 
de Educação efetivando essa política pública.  
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Meta 05 – alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano do ensino 
fundamental.  

Esta meta possui suma relevância e complexidade, uma vez que os indicadores demonstram 
que o maior índice de reprovação nos anos iniciais ocorre no 3º ano, com 20,6% conforme Censo 
Escolar 2018. O processo de alfabetização requer que seja respeitada a continuidade do aprendizado e 
os tempos de desenvolvimento das crianças de 6 a 8 anos de idade, de tal forma que deveriam ao 
final do ciclo estar alfabetizadas.  

O Conselho Nacional de Educação (CNE) recomenda que os professores adotem formas de 
trabalho que proporcionem maior mobilidade das crianças nas salas de aula e as levem a explorar 
mais intensamente as diversas linguagens artísticas, a começar pela literatura, e a utilizar materiais 
que ofereçam oportunidades de raciocinar, manuseando-os e explorando as suas características e 
propriedades. 

 Neste sentido, o município tem investido esforços em importantes estratégias de atuação com 
foco no aprendizado, conforme demonstram as ações realizadas para o alcance da meta.  

  

 
Indicador 5A 

 

Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura (nivel1 da escala de 
proficiência) 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 0,0% DADO 
OFICIAL 2,71% Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA 2017 

  
 

Indicador 5B 
 

Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita (nível 1,2 e 3 da escala de 
proficiência) 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

0,0% DADO 
OFICIAL 36,48% Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA 2017 

                        
 

Indicador 5C 
 

Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1 e 2 da escala 
de proficiência) 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

0,0% DADO 
OFICIAL 9,42% Fonte: Avaliação Nacional da Alfabetização - ANA 

        

ESTRA-
TÉGIAS 

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

5.1 

 
Estruturar os processos pedagógicos de 
alfabetização, nos anos iniciais do ensino 

PPA, LOA 
 

Em andamento 
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fundamental, articulando-os com as estratégias 
desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e 
valorização dos (as) professores (as) 
alfabetizadores e com apoio pedagógico 
específico, a fim de garantir a alfabetização 
plena de todas as crianças; 

5.2  

 

Instituir Aderir a instrumentos de avaliação 
nacional periódicos e específicos para aferir a 
alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, 
bem como estimular os sistemas de ensino e as 
escolas a criarem  os respectivos instrumentos de 
avaliação e monitoramento, implementando 
medidas pedagógicas para alfabetizar todos os 
alunos(as) até o final do terceiro ano do ensino 
fundamental; (Nota Técnica Nº01/2019) 

Não se aplica 
 

Em andamento 
 

5.3  Acompanhar e planejar diferentes estratégias de 
intervenção nas instituições a partir do resultado 
da Provinha Brasil para os estudantes  do 2º ano 
do Ensino Fundamental; 

PPA, LOA 
 

Em andamento 
 

5.4    Criar sistema de avaliação institucional e 
pedagógico da Rede Pública Municipal, com 
possibilidade de adesão pelas demais redes, 
referente a alfabetização na leitura, escrita e 
alfabetização numérica, a ser aplicada ao final 
do 1º, 2º e 3º anos do Ensino Fundamental 
analisando os resultados obtidos, até o quinto 
ano de vigência deste PME; 
 

Não contemplada 
 

Em andamento 
 

5.5  

 

Selecionar, certificar e divulgar tecnologias 
educacionais para a alfabetização de crianças, 
assegurada a diversidade de métodos e propostas 
pedagógicas, bem como o acompanhamento dos 
resultados nos sistemas de ensino em que forem 
aplicadas, devendo ser disponibilizadas, 
preferencialmente, como recursos educacionais 
abertos; 

PPA, LOA 
 

Em andamento 
 

5.6  Fomentar o desenvolvimento de tecnologias 
educacionais e de práticas pedagógicas 
inovadoras que assegurem a alfabetização e 
favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a 
aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas 
as diversas abordagens metodológicas e sua 
efetividade; 

PPA, LOA 
 

Em andamento 
 

5.7  Apoiar a alfabetização de crianças do campo, 
indígenas, quilombolas e de populações 
itinerantes, com a produção de materiais 
didáticos específicos, e desenvolver 

PPA, LOA 
 

Em andamento 
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instrumentos de acompanhamento que 
considerem a identidade cultural destas 
comunidades; 

5.8  Promover e estimular a formação inicial e 
continuada de professores (as) para a 
alfabetização de crianças, com o conhecimento 
de novas tecnologias educacionais e práticas 
pedagógicas inovadoras, estimulando a 
articulação entre programas de pós-
graduação stricto-sensu e ações de formação 
continuada de professores (as) para a 
alfabetização; 

PPA, LOA 
 

Em andamento 
 

5.9  Incentivar o desenvolvimento de práticas 
pedagógicas que assegurem a alfabetização e a 
aprendizagem dos estudantes, bem como seu 
registro e disseminação entre os pares; 

 

PPA, LOA 
 

Em andamento 
 

5.10  Apoiar a alfabetização das pessoas com 
deficiência, considerando as suas especificidades 
e diferentes necessidades. 

 
PPA, LOA 

 
Em andamento 

 

 

Informações relevantes sobre a evolução da meta e execução das estratégias no período: 

a) Mais Alfabetização. 
b) Aplicação de avaliações externas, com posterior análise de resultados. 
c) Estudos e construção coletiva do Documento Orientador Curricular – Território de Portão/RS 
d) Formação continuada de professores e equipes gestoras. 
e) Projeto Núcleo de Aprendizagem. 
f) Incentivo a metodologia de projetos. 
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Meta 06 – oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) 
da Educação Básica. 

 Ofertar educação em tempo integral é um grande desafio para gestão municipal, uma vez que 
exige muitos investimentos em estruturas físicas e recursos humanos. No entanto, a meta é 
considerada de suma importância para qualidade da educação, uma vez que no território de Portão há 
áreas em situação de vulnerabilidade social, as quais são prioritárias para receber as primeiras escolas 
de turno integral.  

 O município possui um dado inicial de atendimento, que se refere às Escolas Municipais de  
Educação Infantil, atualmente todas com oferta de turno integral. Além disso, a atividades e projetos 
realizados no contraturno escolar são iniciativas no intuito de aumentar o tempo de permanência dos 
estudantes na escola, visando o seu desenvolvimento integral.  

 
 

Indicador 6A 
 

Percentual de alunos da Educação Básica pública em Tempo Integral 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 25% DADO OFICIAL 3,8% Fonte: INEP/Censo escolar da Educação Básica 

  
 

Indicador 6B 
 

Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no 
mínimo com 7 horas diárias de atividade escolares. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

50% DADO OFICIAL 20,8% Fonte: INEP/Censo escolar da Educação Básica 

                                  

ESTRA- 
TÉGIAS 

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

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 (as) alunos (as) na escola, ou 
sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou 
superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o 
ano letivo, com a ampliação progressiva da 
jornada de professores em uma única escola; 

 

PPA, LOA 

Em andamento 

6.2 Instituir, em regime de colaboração, programa de 
construção de escolas com padrão arquitetônico e 

PPA, LOA 
Em andamento 
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 de mobiliário adequado para atendimento em 
tempo integral, prioritariamente em comunidades 
pobres ou com crianças em situação de 
vulnerabilidade social; 
 

6.3 institucionalizar e manter aderir, em regime de 
colaboração, a programa nacional de ampliação e 
reestruturação das escolas públicas, mobilizando-
se para a captação de recursos através de 
projetos, que viabilizem a construção e/ou 
reforma por meio da instalação de quadras 
poliesportivas, laboratórios, inclusive de 
informática, espaços para atividades culturais, 
bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, 
banheiros e outros equipamentos, bem como da 
produção de material didático e da formação de 
recursos humanos para a educação em tempo 
integral; (Nota Técnica 02/2019) 

PPA, LOA 

Em andamento 
 

6.4 

 

Incentivar a articulação da escola com os 
diferentes espaços educativos, culturais e 
esportivos e com equipamentos públicos, como 
centros comunitários, bibliotecas, praças, 
parques, museus, teatros, cinemas e planetários; 
 

PPA, LOA 

Em andamento 
 

6.5  

 

Estimular a oferta de atividades voltadas à 
ampliação da jornada escolar de alunos (as) 
matriculados nas escolas da rede pública de 
educação básica por parte das entidades privadas 
de serviço social vinculadas ao sistema sindical, 
de forma concomitante e em articulação com a 
rede pública de ensino; 
 

Não se aplica 

Não realizada 
 

6.6  

 

Orientar a aplicação da gratuidade de  que trata o 
Art. 13 da Lei nº 12.101 de 27 de novembro de 
2009, em atividades  de ampliação da jornada 
escolar de alunos(as) das escolas da rede pública 
de educação básica de forma concomitante e em 
articulação com a rede pública de ensino; 
 

Não se aplica 

Não realizada 
 

6.7 

 

Atender às escolas do campo e de comunidades 
indígenas e quilombolas na oferta de educação 
em tempo integral, com base em consulta prévia e 
informada, considerando-se as peculiaridades 
locais; 
 

PPA, LOA 

Em andamento 
 

6.8 

  

Garantir a educação em tempo integral para 
pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades / 
superdotação na faixa etária de 4 (quatro) a 17 

PPA, LOA 

Em andamento 
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(dezessete) anos, assegurando atendimento 
educacional especializado complementar e 
suplementar ofertado em salas de recursos 
multifuncionais da própria escola ou em 
instituições especializadas; 
 

6.9 

 

Adotar medidas para otimizar o tempo de 
permanência dos alunos na escola, direcionando a 
expansão da jornada para o efetivo trabalho 
escolar, combinado com atividades recreativas, 
esportivas e culturais. 

PPA, LOA 

Em andamento 
 

 

Informações relevantes sobre a evolução da meta e execução das estratégias no período: 

a) Ações de incentivo a ampliação do tempo de permanência na escola, com projetos de 
contraturno escolar.  

b) Ampliação de estruturas físicas visando a implementação de turno integral. 
c) Escolas Municipais de Educação Infantil com atendimento em turno integral. 
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Meta 07 – 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 para o IDEB: 

IDEB 2015 2017 2019 2021 
Anos iniciais do Ensino Fundamental 5,6 5,9 6,2 6,4 
Anos finais do Ensino Fundamental 4,7 4,9 5,2 5,4 

Ensino Médio 4,3 4,7 5,0 5,2 
 

O IDEB foi criado pelo INEP em 2007 e visa reunir em um único indicador dois conceitos 
importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. Ele 
agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das avaliações em larga escala do INEP a possibilidade 
de resultados sintéticos, facilmente assimiláveis, e que permitem acompanhar a melhoria do ensino e 
traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. O indicador é calculado a partir dos dados 
sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do INEP, 
o SAEB - Prova Brasil e ANEB (Avaliação Nacional da Educação Básica). 

O IDEB apresenta um papel fundamental ao dar notoriedade e objetividade à discussão sobre 
Educação no Município, no entanto a capacidade do indicador de diagnosticar a qualidade da 
educação nas escolas e redes de ensino é limitada, uma vez que não considera aspectos que possuem 
impacto sobre a qualidade, como por exemplo, condições socioeconômicas, valorização profissional 
e infraestrutura das escolas.  Assim, a análise do desempenho de cada instituição versa sobre os seus 
próprios índices de IDEB anteriores, evitando comparativos entre as escolas. Esta visão também é 
realizada no conjunto com outros índices, possibilitando uma visão mais ampla sobre a qualidade da 
educação. 

 
Indicador 7A 

 
Médias do IDEB Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

META PREVISTA PARA 
O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 5,9 DADO OFICIAL 5,7 Fonte: INEP - Prova Brasil 

  
 

Indicador 7B 
 

Média do IDEB nos anos finais do Ensino Fundamental 

META PREVISTA PARA 
O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

4,9 DADO OFICIAL 4,2 Fonte: INEP - Prova Brasil 

           
 

Indicador 7C 
 

Médias do IDEB do Ensino Médio 

META PREVISTA PARA META ALCANÇADA NO FONTE DO INDICADOR 

(NT 03/2016) 
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O PERÍODO PERÍODO 

4,7 DADO OFICIAL 3,4 Fonte: INEP - Prova Brasil 

        

ESTRA- 
TÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

PREVISÕES 
ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

7.1 

Estabelecer e implantar, mediante pactuação 
interfederativa, diretrizes pedagógicas para a 
educação básica e a base nacional comum dos 
currículos, com direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento dos (as) 
alunos (as) para cada ano do ensino 
fundamental e médio, respeitada a diversidade 
regional, estadual e local;  

 
 
 

PPA, LOA 

 
 
 

Em andamento 

7.2 

Assegurar que: 

a) no quinto ano de vigência deste PME, 
pelo menos 70% dos (as) alunos (as) do ensino 
fundamental e do ensino médio tenham 
alcançado nível suficiente de aprendizado em 
relação aos direitos e objetivos de aprendizagem 
e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% 
pelo menos, o nível desejável; 

b) no último ano de vigência deste PME, 
todos os (as) estudantes do ensino fundamental 
e do ensino médio tenham alcançado nível 
suficiente de aprendizado em relação aos 
direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80%, 
pelo menos, o nível desejável; 

 
 

PPA, LOA 

 
Em andamento 

7.3 

7.3) constituir, em regime de colaboração, 
diagnóstico composto por dados e análises, 
considerando o resultado do IDEB, o perfil do 
alunado e do corpo de profissionais da 
educação, as condições de infraestrutura das 
escolas, recursos pedagógicos disponíveis, 
características da gestão e em outras dimensões 
relevantes, considerando as especificidades das 
modalidades de ensino; e outros indicadores 
apontados como pertinentes. 

Não se aplica Em andamento 

7.4 

Constituir sistemas de avaliação institucional 
em todos sistemas de ensino, que contemplem a 
participação de todos os segmentos da 
comunidade escolar, em parceria com a SEDUC 
RS, visando à indução de processo contínuo de 
autoavaliação das escolas de educação básica, 

Não se aplica 
 

Em andamento 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 
 

34 
 

por meio da constituição de instrumentos de 
avaliação que orientem as dimensões a serem 
fortalecidas, destacando-se a elaboração de 
planejamento estratégico, a melhoria contínua 
da qualidade educacional, a formação 
continuada dos(as) profissionais da educação e 
o aprimoramento da gestão democrática; 

7.5 

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

PPA, LOA 
Em andamento 

 

7.6 

Associar a prestação de assistência técnica 
financeira à fixação de metas intermediárias nos 
termos estabelecidos, conforme pactuação 
voluntária entre os entes, priorizando sistemas e 
redes de ensino com IDEB abaixo da média 
nacional; 

PPA, LOA, 
PDDE, 

Em andamento 

7.7 

Apoiar o uso dos resultados das avaliações 
nacionais pelas escolas e redes de ensino para a 
melhoria de seus processos e práticas 
pedagógicas; 

Não se aplica  Em andamento 

7.8 
Desenvolver indicadores específicos de 
avaliação da qualidade da educação especial; Não se aplica Não realizada  

7.9 

Acompanhar e divulgar bienalmente os 
resultados pedagógicos dos indicadores do 
sistema nacional de avaliação da educação 
básica e do IDEB, relativos às escolas, às redes 
públicas de educação básica e aos sistemas de 
ensino do Município, assegurando a 
contextualização desses resultados, com relação 
a indicadores sociais relevantes, como os de 
nível socioeconômico das famílias dos (as) 
alunos (as), e a transparência e o acesso público 
às informações técnicas de concepção e 
operação do sistema de avaliação; 

Não se aplica Em andamento 

7.10 

Incentivar o desenvolvimento, selecionar e 
divulgar tecnologias educacionais para a 
Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o 
Ensino Médio e incentivar práticas pedagógicas 

PPA, LOA Em andamento 
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inovadoras, que assegurem a melhoria do fluxo 
escolar e a aprendizagem, assegurada a 
diversidade de métodos e propostas 
pedagógicas, com preferência para softwares 
livres e recursos educacionais abertos, bem 
como o acompanhamento dos resultados nos 
sistemas de ensino em que forem aplicadas;  

7.11 

Garantir transporte gratuito para todos os 
estudantes que dele necessitem, priorizando a 
educação do campo, na faixa etária da educação 
escolar obrigatória, visando reduzir a evasão 
escolar e o tempo médio de deslocamento a 
partir de cada situação local, mediante a 
renovação e padronização integral da frota de 
veículos, de acordo com especificações 
definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia (Inmetro), e 
financiamento compartilhado, com participação 
do Estado e União; 

PPA, LOA Em andamento 

7.12 

Desenvolver pesquisas de modelos alternativos 
de atendimento escolar para população do 
campo que considerem as especificidades locais 
e as boas práticas educacionais; 

Não contemplada 
 

Não realizada. 
 

7.13 

Universalizar, até o quarto ano de vigência 
deste PME, o acesso à rede mundial de 
computadores em alta velocidade e triplicar, até 
o final deste PME, a relação 
computador/estudante nas escolas da rede 
pública de educação básica;  

PPA, LOA Em andamento 

7.14 

Promover e estimular a utilização pedagógica 
das tecnologias da informação e da 
comunicação, prevendo formação continuada 
neste campo, a todos os professores;   

PPA, LOA Em andamento 

7.15 

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

PPA, LOA Em andamento 

7.16 

Ampliar programas e aprofundar ações de 
atendimento ao (à) aluno (a), em todas as etapas 
da educação básica, por meio de programas 
suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde; 

PPA, LOA Em andamento 

7.17 Assegurar a todas as escolas públicas de PPA, LOA Em andamento 
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educação básica abastecimento de água tratada, 
esgotamento sanitário e manejo dos resíduos 
sólidos; garantir o acesso dos alunos a espaços 
para a prática esportiva, a bens culturais e 
artísticos e a equipamentos e laboratórios de 
ciências e, em cada edifício escolar, garantir a 
acessibilidade às pessoas com deficiência;  

7.18 

Manter, em regime de colaboração, programa 
nacional de reestruturação e aquisição de 
equipamentos para as escolas públicas, visando 
à equalização regional das oportunidades 
educacionais; 

PPA, LOA Em andamento 

7.19 

Prover equipamentos e recursos tecnológicos 
digitais para a utilização pedagógica no 
ambiente escolar a todas as escolas públicas da 
educação básica, criando, inclusive, 
mecanismos para implementação das condições 
necessárias para a universalização das 
bibliotecas nas instituições educacionais, com 
acesso a redes digitais de computadores, 
inclusive a internet; 

 

PPA, LOA Em andamento 

7.20 

Informatizar integralmente a gestão das escolas 
públicas, bem como manter aderir a programa 
nacional de formação inicial e continuada para 
o pessoal técnico das secretarias de educação, 
em regime de colaboração; (Nota Técnica Nº 
03/2019) 

 

PPA, LOA Em andamento 

7.21 

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

PPA, LOA 
 

Em andamento 

7.22 

Implementar políticas de inclusão e 
permanência na escola para adolescentes e 
jovens que se encontram em regime de 
liberdade assistida e em situação de rua, 
assegurando os princípios da Lei no 8.069, de 
13 de julho de 1990  

Não contemplada Em andamento 

7.23 
Garantir nos currículos escolares conteúdos 
sobre a história e as culturas afro-brasileira e 
indígenas e implementar ações educacionais, 

PPA, LOA Em andamento 
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nos termos das Leis nos 10.639, de 9 de janeiro 
de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, 
assegurando-se a implementação das 
respectivas diretrizes curriculares nacionais, por 
meio de ações colaborativas com fóruns de 
educação para a diversidade étnico-racial, 
conselhos escolares, equipes pedagógicas e a 
sociedade civil; 

7.24 

Consolidar a educação escolar no campo de 
populações tradicionais, de populações 
itinerantes e de comunidades indígenas e 
quilombolas, respeitando a articulação entre os 
ambientes escolares e comunitários e 
garantindo: o desenvolvimento sustentável e 
preservação da identidade cultural; a 
participação da comunidade na definição do 
modelo de organização pedagógica e de gestão 
das instituições, consideradas as práticas 
socioculturais e as formas particulares de 
organização do tempo; a reestruturação e a 
aquisição de equipamentos; a oferta de 
programa para a formação inicial e continuada 
de profissionais da educação; e o atendimento 
em educação especial; 

 

PPA, LOA Em andamento 

7.25 

Desenvolver currículos e propostas pedagógicas 
específicas para educação escolar para as 
escolas do campo e para as comunidades 
indígenas e quilombolas, incluindo os 
conteúdos culturais correspondentes às 
respectivas comunidades e considerando o 
fortalecimento das práticas socioculturais, 
produzindo e disponibilizando materiais 
didáticos específicos, inclusive para os(as) 
alunos(as) com deficiência, transtorno global do 
desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação; 

PPA, LOA Em andamento 

7.26 

Mobilizar as famílias e setores da sociedade 
civil, articulando a educação formal com 
experiências de educação popular e cidadã, com 
os propósitos de que a educação seja assumida 
como responsabilidade de todos e de ampliar o 
controle social sobre o cumprimento das 
políticas públicas educacionais; por meio de 
ações do Fórum Estadual e Municipal de 
Educação; 

 
Não se aplica 

Em andamento 

7.27 Promover a articulação dos programas da área  
Não se aplica 

 
Em andamento 
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da educação, de âmbito local e nacional, com os 
de outras áreas, como saúde, trabalho e 
emprego, assistência social, esporte e cultura, 
possibilitando a criação de rede de apoio 
integral às famílias, como condição para a 
melhoria da qualidade educacional, por meio de 
articulação dos entes federados; 

7.28 

Universalizar, mediante articulação entre os 
órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da 
educação, o atendimento aos (às) estudantes da 
rede escolar pública de educação básica por 
meio de ações de prevenção, promoção e 
atenção à saúde; 

PPA, LOA Em andamento 

7.29 

Estabelecer ações efetivas especificamente 
voltadas para a promoção, prevenção, atenção e 
atendimento à saúde e à integridade física, 
mental e emocional dos (das) profissionais da 
educação, como condição para a melhoria da 
qualidade educacional; 

 

 
PPA, LOA 

 
Não realizada 

7.30 

Fortalecer, com a colaboração técnica e 
financeira da União, em articulação com o 
sistema nacional de avaliação, os sistemas 
estaduais de avaliação da educação básica, com 
participação, por adesão, da rede municipal de 
ensino, para orientar as políticas públicas e as 
práticas pedagógicas, com o fornecimento das 
informações às escolas e à sociedade; 

Não se aplica  Em andamento 

7.31 

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

Não se aplica  Em andamento 

7.32 

Participar de programa nacional de formação de 
professores(as), e de alunos(as) para promover e 
consolidar política de preservação da memória 
nacional; 

Não se aplica  Não realizada 

7.33 

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. 

 
Não contemplada 

 
Não realizada 
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Informações relevantes sobre a evolução da meta e execução das estratégias no período: 

a) Formação continuada de professores. 
b) Estudos e construção do documento orientador curricular – Território de Portão/RS 
c) Projetos de incentivo a leitura e pesquisa científica. 
d) Programa Menteinovadora, Núcleo de Aprendizagem, reforço escolar, entre outros projetos 

de contraturno. 
e) Avaliação institucional realizada por cada instituição. 
f) PDDE Escola. 
g) Manutenção do Programa Transporte Escolar, com ampliação e renovação de frota, criação de 

novas rotas de transporte.  
h) Manutenção e qualificação do Programa Alimentação Escolar. 
i) Fornecimento de material escolar a todos os alunos da rede municipal. 
j) Renovação de acervo das bibliotecas escolares. 
k) Incentivo a participação das famílias nas atividades das escolas. 
l) Avaliações externas e posterior análise dos resultados. 

 
 
EVOLUÇÃO DO IDEB ANOS INICIAIS 
 

 
Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2017). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 
 

40 
 

  

EVOLUÇÃO DO IDEB ANOS FINAIS 

 
Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2017). 
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Meta 08 – elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar, no 
mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, dos 
mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.     

 Na rede pública de ensino, a Educação de Jovens e Adultos, é ofertada atualmente em três 
instituições educacionais localizadas no território urbano do município. O nível fundamental é 
ofertado na EMEF Antônio José de Fraga e na EEEF Adolfo Gustavo Krummenauer, sendo o nível 
médio ofertado na EEEM 9 de Outubro desde 2014.  

Na rede privada, a Escola Styllus oferta a modalidade EJA nível médio sob a forma de EAD 
semipresencial. Conforme informação da Escola referente ao perfil dos estudantes, a média de idade 
dos alunos é de 30 anos, advindos também de vários municípios vizinhos, onde objetivam concluir o 
Ensino Médio para manterem-se no mercado de trabalho.   

Geralmente, os jovens que buscam por esta modalidade, visam à superação das dificuldades 
encontradas no ensino regular, com a perspectiva de conclusão da Educação Básica para manterem-
se no mercado de trabalho. Contudo, as escolas enfrentam desafios relacionados à baixa autoestima 
dos estudantes e aos altos índices de evasão, fazendo com que uma parcela considerável de alunos 
não concluam a etapa no tempo proposto.  

Conforme demostram os indicadores, a principal dificuldade está em atender a população do 
campo, que necessita deslocar-se para as escolas situadas na zona urbana. Um currículo que atenda as 
necessidades de superação de dificuldades, tanto de aprendizagens defasadas como de questões 
sócio-emocionais envolvidas, também são fatores importantes para a manutenção do aluno na escola, 
bem como desenvolver temáticas voltadas ao interesse dessa modalidade de ensino. 

 
 

Indicador 8A 
 

Percentual da População de 18 a 29 anos com menos de 12 anos de 
escolaridade. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

0% até 2024 DADO 
OFICIAL 62,10% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

        
 

Indicador 8B 
 

Percentual da População de 18 a 29 anos residentes no campo com menos de 12 
anos de escolaridade. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

0% até 2024 DADO 
OFICIAL 67,80% Censo Demográfico 2010 - IBGE 
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Indicador 8C 

 

Percentual da População de 18 a 29 anos entre os 25% mais pobres com menos 
de 12 anos de escolaridade. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

0% até 2024 DADO 
OFICIAL 87,90% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

 
 

Indicador 8D 
 

Percentual da População negra entre 18 a 29 anos com menos de 12 anos de 
escolaridade. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

0% até 2024 DADO 
OFICIAL 77,20% Censo Demográfico 2010 - IBGE 

 

ESTRA- 
TÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

PREVISÕES 
ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

8.1 

Institucionalizar programas e desenvolver 
tecnologias para correção de fluxo, para 
acompanhamento pedagógico individualizado e 
para recuperação e progressão parcial, bem 
como priorizar estudantes com rendimento 
escolar defasado, considerando as 
especificidades dos segmentos populacionais 
considerados; 

Não contemplada Não realizada 

8.2 

Fortalecer e fomentar programas de educação 
de jovens e adultos para os segmentos 
populacionais considerados, que estejam fora 
da escola e com defasagem idade-série, 
associados a outras estratégias que garantam a 
continuidade da escolarização, após a 
alfabetização inicial; 

 
PPA, LOA 

Em andamento 

8.3 

Promover, em parceria com as áreas de saúde e 
assistência social, o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso à escola, específicos 
para os segmentos populacionais considerados, 
identificando motivos de ausência e baixa 
frequência, planejando as intervenções 
necessárias de maneira a estimular a ampliação 
do atendimento desses (as) estudantes, na rede 
pública regular de ensino; 

Não se aplica Não realizada 

8.4 

Promover busca ativa de jovens fora da escola 
pertencentes aos segmentos populacionais 
considerados, em parceria com as áreas de 
assistência social, saúde e proteção à 

Não se aplica Não realizada 
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juventude; 

8.5 

Fortalecer a integração da EJA, nos segmentos 
populacionais considerados, com o mundo do 
trabalho, estabelecendo inter-relação entre 
teoria e prática, nos eixos da ciência, do 
trabalho, da tecnologia, da cultura e cidadania; 

 

Não se aplica Em andamento 

8.6 

Incentivar e divulgar a existência de acesso 
gratuito a exames de certificação da conclusão 
dos ensinos fundamental e médio.  

Não se aplica Em andamento 

 

Informações relevantes sobre a evolução da meta e execução das estratégias no período: 

a) Manutenção das matrículas na EJA, com incentivo a realização do ENCEJA. 

Matrículas EJA 
Nº matrículas /rede 2016 2017 2018 

Fundamental  Médio Fundamental  Médio Fundamental  Médio 
Rede Estadual 88 103 66 105 82 83 
Rede Municipal  129 - 111 - 110 - 
Rede Privada - 220 - 236 92 245 
Total  217 323 177 341 275 328 
Fonte: Org. Secretaria de Educação, Censo Escolar INEP. 
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Meta 09 – elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 96% 
(noventa e seis por cento) até 2020 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo 
absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

Indicadores do Censo 2010 IBGE, evidenciam que 4,6% (1.422) da população do município 
com 15 anos ou mais se autodeclaram analfabetos, demonstrando que há um grande desafio para se 
cumprir na meta 9 do PME. É necessário oferecer oportunidades educacionais de forma a garantir 
que jovens e adultos com escolaridade baixa ou de qualidade insuficiente aprimorem suas habilidades 
de leitura, escrita e compreensão da linguagem matemática, de modo a assegurar suas possibilidades 
de desenvolvimento pessoal e social.  

 

 
Indicador 9A 

 
Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 96% DADO 
OFICIAL 95,4 Censo Demográfico 2010 - IBGE 

  
 

Indicador 9B 
 

Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

10,9 até 2024 DADO 
OFICIAL 21,8 Censo Demográfico 2010 - IBGE 

                                  

ESTRA- 
TÉGIAS 

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

9.1 

Assegurar a oferta gratuita da educação de 
jovens e adultos a todos os que não tiveram 
acesso à educação básica na idade própria; 

 

PPA, LOA Em andamento 

9.2 

Realizar diagnóstico, por meio de parcerias 
com as Secretarias da Saúde e Assistência 
Social, dos jovens e adultos não alfabetizados 
ou com ensino fundamental e médio 
incompletos, para identificar a demanda ativa 
por vagas na educação de jovens e adultos no 
município;  

Não se aplica Não realizada 

9.3 
Implementar ações de alfabetização de jovens 
e adultos com garantia de continuidade da 
escolarização básica em parceria com a 

PPA, LOA Em andamento 
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SEDUC RS;  

9.4 

Realizar chamadas públicas regulares para 
divulgação, por meio da mídia, de período de 
matrículas para EJA nas escolas da rede 
municipal de ensino,  promovendo-se busca 
ativa em parceria com organizações da 
sociedade civil; 

PPA, LOA Em andamento 

9.5 

Divulgar e apoiar a participação em 
avaliações e exames específicos, que 
permitam aferir o grau de alfabetização de 
jovens e adultos com mais de 15 (quinze) 
anos de idade; 

Não se aplica Em andamento 

9.6 

Manter ações de atendimento ao (à) estudante 
da educação de jovens e adultos por meio de 
programas suplementares de transporte, 
alimentação e saúde, bem como programas de 
parcerias de atendimento oftalmológico e 
fornecimento gratuito de óculos, em 
articulação com a área social e da saúde; 

PPA, LOA, 
Recursos privados 

(LIONS) 
Em andamento 

9.7 

Apoiar técnica e financeiramente projetos 
inovadores na educação de jovens e adultos 
que visem ao desenvolvimento de modelos 
adequados às necessidades específicas desses 
(as) alunos (as); 

PPA, LOA Em andamento 

9.8 

Estabelecer parcerias com os segmentos 
geradores de renda empregadores, públicos e 
privados, bem como sistemas de ensino, no 
intuito de garantir a permanência dos 
estudantes da EJA, compatibilizando os 
horários de trabalho e estudo; 

Não se aplica Em andamento 

9.9 

Garantir a escolaridade na EJA e a preparação 
para  inserção no mercado de trabalho dos 
estudantes com deficiência, transtornos 
globais de desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação, em parceria com a 
APAE,  Programa BPC(Benefício de 
Prestação Continuada), CRAS (Centro de 
Referência de Assistência Social) e 
COMDIPED(Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência), 
fomentando programas de formação 
profissional; 

PPA, LOA Em andamento 

9.10 

Considerar, nas políticas públicas de jovens e 
adultos, as necessidades dos idosos, com 
vistas à promoção de políticas de erradicação 
do analfabetismo, o acesso à tecnologias 

Não contemplada Não monitorada 
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educacionais e atividades recreativas, 
culturais e esportivas, à implementação de 
programas de valorização e compartilhamento 
dos conhecimentos e experiência dos idosos e 
à inclusão dos temas do envelhecimento e da 
velhice nas escolas; 
 

9.11 

Implantar e implementar a proposta curricular 
da EJA, com foco na formação dos 
estudantes, com vistas à inserção no mercado 
de trabalho, estabelecendo inter-relação entre 
teoria e prática, nos eixos da ciência, do 
trabalho, da tecnologia, da cultura e da 
cidadania; 

Não contemplada Não realizada 

9.12 

Garantir a melhoria do processo pedagógico, 
tendo como base a proposta pedagógica da 
rede pública municipal de ensino, materiais 
didático-pedagógicos, equipamentos 
acessíveis e tecnologia educacional adequada, 
fortalecendo a identidade do currículo da EJA 
e contemplando as temáticas sociais 
contemporâneas, aumentando assim a 
possibilidade de sucesso escolar e reduzindo 
os níveis de evasão;  

PPA, LOA Em andamento 

9.13 

9.13) assegurar a inserção dos estudantes da 
EJA as TICs (Tecnologias de Informação e 
Comunicação). 

PPA, LOA Em andamento 

 

Informações relevantes sobre a evolução da meta e execução das estratégias no período: 

a) Manutenção da oferta de EJA Ensino Fundamental na rede Municipal e Estadual, com 
continuidade da EJA Ensino Médio na rede Estadual.  

b) Oferta e garantia de matrícula a todos que buscam o acesso à rede. 
c) Divulgação de edital de matrículas. 
d) Manutenção de programas de alimentação escolar e transporte escolar para alunos do campo. 
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Meta 10 – oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens e Adultos, nos Ensinos 
Fundamental e Médio, na forma integrada à Educação Profissional. 

O município não dispõe de um dado inicial referente ao percentual de matrículas da Educação 
de Jovens e Adultos na forma integrada à Educação Profissional, não sendo possível estabelecer 
dados comparativos e prospectivos a esta meta. Além disso, ainda não há apoio técnico e financeiro 
da União para estruturar especificamente esse formato de curso.  

 
Indicador 10 

 

Percentual de matrículas de jovens e adultos na forma integrada a 
Educação Profissional 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 25% até 2024 DADO OFICIAL 0,0% INEP - Censo Escolar 

  

ESTRA- 
TÉGIAS 

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

10.1 

Manter seguir diretrizes de programa de 
educação de jovens e adultos voltado à 
conclusão do ensino fundamental e à 
formação profissional inicial, de forma a 
estimular a conclusão da educação básica; 
(Nota Técnica Nº 04/2019) 

Não contemplada Em andamento 

10.2 

Expandir as matrículas na EJA, de modo a 
articular a formação inicial e continuada de 
trabalhadores com a educação profissional, 
objetivando a elevação do nível de 
escolaridade do trabalhador(a); 

Não contemplada Em andamento 

10.3 

Fomentar a integração da EJA com a 
educação profissional, em cursos 
planejados, de acordo com as características 
do público da educação de jovens e adultos 
e considerando as especificidades das 
populações itinerantes, do campo e das 
comunidades indígenas e quilombolas, 
inclusive na modalidade de educação a 
distância; 

Não contemplada Não realizada 

10.4 

Ampliar as oportunidades profissionais dos 
jovens e adultos com deficiência, TGD  e 
baixo nível de escolaridade, por meio do 
acesso à EJA articulada à educação 
profissional, através de parcerias com 
APAE e programas da assistência social; 

Não contemplada Em andamento 
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10.5 

Aderir a programa nacional de 
reestruturação e aquisição de equipamentos 
voltados à expansão e à melhoria da rede 
física de escolas públicas que atuam na EJA 
integrada à educação profissional, 
garantindo acessibilidade à pessoa com 
deficiência; 

Não contemplada Não realizada 

10.6 

Estimular a diversificação curricular da 
EJA, articulando a formação básica e a 
preparação para o mundo do trabalho e 
estabelecendo inter-relações entre teoria e 
prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da 
tecnologia, da cultura e cidadania, de forma 
a organizar o tempo e os espaços 
pedagógicos adequados às características 
desses alunos(as); 

Não contemplada Não realizada 

10.7 

Fomentar a produção de material didático, o 
desenvolvimento de currículos e 
metodologias específicas, os instrumentos 
de avaliação, o acesso a equipamentos e 
laboratórios e a formação continuada de 
docentes das redes públicas que atuam na 
EJA articulada à educação profissional; 

Não contemplada Em andamento 

10.8 

Fomentar a oferta pública de formação 
inicial e continuada para trabalhadores(as) 
articulada à EJA, em regime de colaboração 
e com apoio de entidades privadas de 
formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical e de entidades sem fins lucrativos 
de atendimento à pessoa com deficiência e 
TGD. 

Não contemplada Em andamento 

 

Informações relevantes sobre a evolução da meta e execução das estratégias no período: 

a) Podemos afirmar que houve iniciativas em nível nacional para o desempenho da meta, 
considerando o Pronatec e o Brasil Alfabetizado, no entanto os resultados ainda são pouco 
expressivos. 
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Meta 11 – Contribuir para triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no segmento 
público. 

 
Indicador11A 

 
Matrículas em educação profissional técnica de nível médio: número absoluto. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 3.321 até 2024 DADO OFICIAL 1.369 Censo da Educação Básica 

  
 

Indicador11B 
Número absoluto de matrículas em educação profissional técnica de nível 

médio na rede pública. 
META PREVISTA 
PARA O PERÍODO META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

3.141 até 2024 DADO OFICIAL 1.212 Censo da Educação Básica 

                                  

ESTRA- 
TÉGIAS 

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

11.1 

Fomentar a expansão da oferta de matrículas e 
cursos de educação profissional técnica de nível 
médio; levando em consideração a 
responsabilidade dos Institutos na ordenação 
territorial, sua vinculação com arranjos 
produtivos, sociais e culturais locais e regionais, 
bem como a interiorização da educação 
profissional; 

 
Não se aplica 

Em andamento 

11.2 

Apoiar, a partir do primeiro ano de vigência do 
PME, a expansão de estágios remunerados na 
Educação Profissional e no Ensino Médio, 
preservando-se o 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, articulado à 
frequência escolar e à aprendizagem; 

 
 
 
 

PPA, LOA 

Em andamento 

11.3 

Apoiar a ampliação da oferta de matrículas 
gratuitas de educação profissional técnica de 
nível médio pelas entidades privadas de 
formação profissional e entidades sem fins 
lucrativos de atendimento às pessoas com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento, altas 
habilidades/superdotação, com atuação exclusiva 

 
Não se aplica 

 
Não realizada 
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na modalidade;  

11.4 

Incentivar a criação de sistema de avaliação da 
qualidade da educação profissional técnica de 
nível médio das redes escolares públicas e 
privadas, a partir de dimensões e indicadores que 
garantam a qualidade social da educação e a 
perspectiva da formação integral focando no 
sucesso escolar, incidindo sobre as taxas de 
reprovação e abandono; 

Não se aplica 
 

Não realizada 

11.5 

Acompanhar a expansão do atendimento do 
ensino médio gratuito integrado à formação 
profissional para as populações do campo e para 
as comunidades indígenas e quilombolas, 
assegurando o atendimento, em instituições 
públicas aos beneficiários de programas de 
assistência social, complementação de renda e 
economia solidária, de acordo com os seus 
interesses e necessidades; 

 
Não se aplica. 

 
Não realizada 

11.6 

Acompanhar a oferta de educação profissional 
técnica de nível médio para as pessoas com 
deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas 
habilidades/superdotação;   

 
Não se aplica 

 
Em andamento 

11.7 

Acompanhar a implementação, a partir da 
aprovação do Plano, de políticas de assistência 
estudantil, sob a responsabilidade da SEDUC-
RS e dos Institutos Federais, que garantam as 
condições necessárias à permanência dos 
estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de 
nível médio profissionalizante; 

 
 

Não se aplica 
 

Não monitorada 

11.8 

Apoiar a realização de estudos para reduzir as 
desigualdades étnico-raciais e regionais no 
acesso e permanência na educação profissional 
técnica de nível médio, inclusive mediante a 
adoção de políticas afirmativas, na forma da lei; 

Não se aplica Não monitorada 

11.9 

Apropriar-se do sistema nacional de informação 
profissional, articulando a oferta de formação 
das instituições especializadas em educação 
profissional aos dados do mercado de trabalho e 
a consultas promovidas em entidades 
empresariais e de trabalhadores. 

 
Não se aplica 

 
Em andamento 

11.10 

Estimular o fortalecimento de políticas que 
estimulem a produção de novos conhecimentos, 
o desenvolvimento de pesquisas e o intercâmbio 
entre as escolas de educação profissional através 
de feiras, eventos de divulgação científica e 

Não se aplica Em andamento 
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criação de incubadoras tecnológicas 
comunitárias. 

 

Informações relevantes sobre a evolução da meta e execução das estratégias no período: 

a) Oferta de matrículas na ETEP e SINODAL, no entanto não há plano de expansão pactuado.  
b) Em nível local, a ETEP oferta cursos de extensão por iniciativa da escola conforme demandas do 
mercado de trabalho. 
c) Participação dos estudantes em Feiras de Iniciação Científica a nível de escola, município e  
Mostratec, entre outras; 
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Meta 12 – Apoiar, em colaboração com a União, Estado e Instituições de Ensino Superior (IES), 
ações que visem a elevação da taxa bruta da matrícula na educação superior para 55% (cinquenta por 
cento) e a taxa líquida para 37% (trinta e sete por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e 
quatro) anos, assegurada à qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por 
cento) das novas matrículas, no segmento público. 

 
Indicador12A 

 
Taxa bruta de matrícula na graduação (RS) 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 55% até 2024 DADO OFICIAL 45,3% 
Dados do ESTADO - Elaborado pela Dired/Inep com base 
em dados da Pnad contínua/IBGE (2012/2017), disponível 
em PNE em Movimento. 

  
 

Indicador12B 
 

Taxa líquida de escolarização na graduação (RS) 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

37% DADO OFICIAL 27,6%  
Dados do Estado - Elaborado pela Dired/Inep com base em 
dados da Pnad contínua/IBGE (2012/2017), disponível em 
PNE em Movimento. 

                                  

ESTRA- 
TÉGIAS 

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

12.1 

Acompanhar a constituição de um fórum 
que congregue todas as IES(Instituições de 
Ensino Superior) do RS, a SEDUC-RS e a 
UNDIME-RS(União dos Dirigentes 
Municipais de Educação), e a UNCME-
RS(União dos Conselhos Municipais de 
Educação) visando à discussão de 
estratégias de implementação da meta e de 
avaliação sistemática, com a 
responsabilização de chamamento da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul; 

 
Não se aplica 

Não monitorada 

12.2 

Fomentar, por meio de ações do fórum 
citado na estratégia anterior, ações que 
aproximem as condições de oferta do setor 
público e privado;  

 
Não se aplica 

 
Não monitorada 

12.3 

Acompanhar, sob responsabilidade das IES 
e em parceria com SEDUC-RS e UNDIME-
RS, plano de expansão de matrículas, 
observado o aumento de infraestrutura e de 
recursos humanos, de modo a alcançar 45% 

Não se aplica Em andamento 
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até 2020 e 55% até 2024, em relação à taxa 
bruta, e 30% até 2020 e 37% até 2024, em 
relação à taxa líquida;  

12.4 

Acompanhar a execução do plano 
progressivo de expansão de matrículas, 
visando ao alcance de 40% de expansão 
previsto na meta no setor público, 
otimizando e aumentando a capacidade 
instalada da estrutura física e de recursos 
humanos das instituições públicas de 
educação superior, mediante ações 
planejadas e coordenadas, de forma a 
ampliar e interiorizar o acesso e a 
permanência à graduação, sob 
responsabilidade das IES públicas; 

 
Não se aplica 

 
Não monitorada 

12.5 

Considerar, no plano de expansão de 
matrículas referido na estratégia anterior, a 
densidade populacional, a oferta de vagas 
públicas em relação à população na idade de 
referência, observadas as características 
regionais das micro e mesorregiões, 
definidas pela Fundação Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), reduzindo 
as desigualdades da oferta no território 
estadual;  

 
Não se aplica 

 
Não monitorada 

12.6 

Acompanhar a elevação gradual da taxa de 
conclusão média dos cursos de graduação 
presenciais e não-presenciais, sob 
responsabilidade das IES públicas e 
privadas, valorizando a aquisição de 
competências de nível superior; 

 
Não se aplica 

 
Não monitorada 

12.7 

Divulgar, a partir de ações das IES públicas, 
a oferta de no mínimo um terço das vagas 
em cursos noturnos, mediante estratégias de 
aproveitamento de créditos e inovações 
acadêmicas que valorizem a aquisição de 
competências de nível superior;  

 
Não se aplica 

 
Não monitorada 

12.8 

Apoiar a oferta, a partir de ações das IES 
públicas, de no mínimo um terço das vagas 
em cursos noturnos, nas diversas áreas de 
formação profissional, mediante estratégias 
de aproveitamento de créditos e inovações 
acadêmicas que valorizem a aquisição de 
competências de nível superior, assegurando 
as devidas condições de permanência; 

 
Não se aplica 

 
Não monitorada 

12.9 Divulgar a oferta, por meio de ações das IES   
Em andamento 
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públicas e em parceria com SEDUC-RS e 
UNDIME-RS, de educação superior pública 
e gratuita e de qualidade, prioritariamente às 
licenciaturas para a formação de professores 
e professoras da educação básica e para 
professores em serviço, sobretudo nas áreas 
com déficit de profissionais, com oferta de 
vagas em cursos noturnos presenciais ou 
EAD, ampliando a oferta de bolsas de 
iniciação à docência para estudantes de 
licenciatura;  

Não se aplica 

12.10 

Divulgar as políticas de inclusão e de 
assistência estudantil dirigidas aos 
estudantes de instituições públicas, bolsistas 
de instituições privadas de educação 
superior e beneficiários do Fundo de 
Financiamento Estudantil (FIES), de que 
trata a Lei 10.260, de 12 de julho de 2001, 
na educação superior, de modo a reduzir as 
desigualdades étnico-raciais, e ampliar as 
taxas de acesso, através de cotas em 
instituições públicas, e permanência na 
educação superior de estudantes egressos da 
escola pública, afrodescendentes e indígenas 
e de estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, de forma a 
apoiar seu sucesso acadêmico;  

 
Não se aplica 

 
Em andamento 

12.11 

Apoiar por meio de ações das IES, em 
parceria com o Estado, a oferta de estágios 
como parte da formação na educação 
superior;  

 
PPA, LOA 

 
Em andamento 

12.12 

Fomentar a participação de grupos 
historicamente desfavorecidos na educação 
superior, estudantes egressos da escola 
pública, afrodescendentes e indígenas e de 
estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, por meio de 
políticas das IES em parceria com os 
movimentos sociais, inclusive mediante a 
adoção de políticas afirmativas, na forma da 
lei;  

 
Não se aplica 

 
Em andamento 

12.13 

Apoiar ações do fórum de IES, estudos e 
pesquisas que analisem a necessidade de 
articulação entre formação, currículo, 
pesquisa e mundo do trabalho, considerando 

 
Não se aplica 

 
Em andamento 
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as necessidades econômicas, sociais e 
culturais e históricas do Estado, de suas 
regiões e de seus municípios;  

12.14 

Divulgar programas e ações de incentivo à 
mobilidade estudantil e docente em cursos 
de graduação e pós-graduação, em âmbito 
nacional e internacional, tendo em vista o 
enriquecimento da formação de nível 
superior; 

 
Não se aplica 

 
Em andamento 

12.15 

Apoiar o planejamento e ações das IES, 
atendimento específico a populações do 
campo e comunidades indígenas e 
quilombolas, em relação ao acesso e à 
permanência, conclusão e formação de 
profissionais para atuação junto a estas 
populações;  

 
Não se aplica 

 
Não monitorada 

12.16 

Apoiar o mapeamento da demanda e 
fomentar a oferta de formação de pessoal de 
nível superior, por meio de ações articuladas 
das IES, do Estado e dos municípios, 
considerando as necessidades do 
desenvolvimento da região, a inovação 
tecnológica e a melhoria da qualidade da 
educação básica e ampliar a oferta de cursos 
na Universidade Estadual, condizentes com 
as demandas regionais;  

 
Não se aplica 

Em andamento 

12.17 

 Incentivar, a partir de ações do fórum de 
IES, estudos e pesquisas no âmbito da 
formação de professores para a educação 
básica visando à proposição de novos cursos 
de licenciaturas que inovem em termos de 
desenhos curriculares e que sejam 
projetados em consonância aos reclames dos 
avanços contemporâneos do conhecimento, 
da ciência, e das artes;  

 
Não se aplica 

 
Não monitorada 

12.18 

Fomentar a discussão, junto ao fórum das 
IES, sobre a reestruturação curricular dos 
cursos de licenciatura, para adequação da 
formação dos professores aos novos 
modelos de oferta de ensino (ciclos – 
politécnico, integrado, TICs, etc);  

 
Não se aplica 

 
Não monitorada 

12.19 

Divulgar o atendimento específico a 
populações do campo, indígenas e 
quilombolas, em relação ao acesso, 
permanência, conclusão e formação de 
profissionais para atuação junto à estas 

 
Não se aplica 

 
Não monitorada 
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populações; 

12.20 

Apoiar, por meio de políticas de ação 
afirmativa, a participação de grupos 
historicamente desfavorecidos na educação 
superior, a exemplo da população negra, 
quilombola e indígena.  

 
Não se aplica 

 
Não monitorada 

 

Informações relevantes sobre a evolução da meta e execução das estratégias no período 

a) A oferta de ensino superior tem sido ampliada por meio do Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica – PARFOR e da Universidade Aberta do Brasil – UAB, da Capes. 
b) Conforme dados das instituições privadas do município (UNOPAR e FAEL – EAD), há poucos 
acadêmicos com FIES; 
c) São realizados convênios entre as universidades do município com as empresas para concessão de 
desconto nas mensalidades; 
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Meta 13 – Apoiar, em colaboração com a União, Estado e IES, estratégias que visem a elevação da 
qualidade da educação superior e ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo docente em 
efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 90% (noventa por cento), sendo, 
do total, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) doutores, valorizando esses profissionais com 
uma remuneração adequada, conforme praticada em IES(Instituições de Ensino Superior). 

 
Indicador13A 

 
Percentual de docentes com mestrado e doutorado na educação superior (RS) 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 90% até 2024 DADO 
OFICIAL 87,7% 

Estado - Elaborada pela Dired/Inep com base em dados do 
Censo da Educação Superior/Inep (2012-2016) disponível 

em PME em Movimento. 
  
 

Indicador13B 
 

Do total, no mínimo, 45% (quarenta e cinco por cento) doutores. Percentual 
de docentes com doutorado na educação superior.(RS) 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

45% até 2024 DADO 
OFICIAL 48,3% 

Estado - Elaborada pela Dired/Inep com base em dados do 
Censo da Educação Superior/Inep (2012-2016) disponível 

em PME em Movimento. 
                                  

ESTRA- 
TÉGIAS 

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

13.1 

Estimular acompanhar a constituição, 
no primeiro ano de vigência deste 
Plano, de um fórum que congregue 
todas as IES do RS, a SEDUC-RS, e a 
UNDIME-RS, visando à discussão de 
estratégias de implementação da meta e 
de avaliação sistemática, com a 
responsabilização de chamamento pela 
Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul;  (NOTA TÉCNICA Nº 05/2019)  

Não se aplica Não monitorada 

13.2 

Apoiar, sob responsabilidade articulada 
das IES, em parceria com a SEDUC-RS 
e secretarias municipais de educação, a 
melhoria da qualidade dos cursos de 
pedagogia e licenciaturas, integrando-os 
às demandas e necessidades das redes 
de educação básica, de modo a permitir 
aos graduandos a aquisição das 
qualificações necessárias a conduzir o 
processo pedagógico de seus futuros 
alunos, combinando formação geral e 

Não se aplica Não monitorada 
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específica com a prática didática, além 
da educação para as relações 
etnicorraciais, a diversidade e as 
necessidades das pessoas com 
deficiência;  
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Meta 14 – Incentivar, em colaboração com a União, Estado e IES, a elevação gradual do número de 
matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a contribuir para atingir a titulação anual de 
6.000 (seis mil) mestres e 4.000 (quatro mil) doutores, conforme estabelecido na meta Estadual. 

 
Indicador14A 

 
Número de títulos de mestrado concedidos por ano no estado (RS) 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 6000 até 2024 DADO OFICIAL 5.591 
Elaborado pela Dired/Inep com base em dados do Sistema 
de Informações  Georreferenciadas - GeoCapes (2010-2016) 
disponível em PME em Movimento 

  
 

Indicador14B 
 

Número de títulos de doutorado concedidos por ano no estado (RS) 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

4000 até 2024 DADO OFICIAL 2.137 
Elaborado pela Dired/Inep com base em dados do Sistema 
de Informações  Georreferenciadas - GeoCapes (2010-2016) 
disponível em PME em Movimento 

                                  

ESTRA- 
TÉGIAS 

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃ
O INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

14.1 

Apoiar ações, sob responsabilidade articulada 
das IES(Instituições de Ensino Superior) que 
atuam no Estado, para reduzir as desigualdades 
etnicorraciais e regionais e para favorecer o 
acesso das populações do campo e das 
comunidades indígenas e quilombolas a 
programas de mestrado e doutorado;  

Não se aplica Não monitorada 

14.2 

Apoiar acompanha e divulgar a oferta de 
programas de pós-graduação stricto sensu, 
especialmente os de doutorado, nos campi 
novos abertos em decorrência dos programas 
de expansão e interiorização das instituições 
superiores públicas; (Nota Técnica Nº 06/2019) 

Não se aplica Em andamento 

14.3 

Incentivar acompanhar a elaboração, no 
primeiro ano de vigência deste Plano, de 
planejamento visando consolidar, por meio de 
ações articuladas das IES, programas, projetos 
e ações que objetivem a internacionalização da 
pesquisa e da pós-graduação brasileiras, 
incentivando a atuação em rede e o 
fortalecimento de grupos de pesquisa; (Nota 
Técnica nº 07/2019) 

Não se aplica Em andamento 

14.4 
Incentivar planejamento visando promover, por 
meio de ações articuladas das IES, o 

Não se aplica Em andamento 
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intercâmbio científico e tecnológico, nacional e 
internacional, entre as instituições de ensino, 
pesquisa e extensão;  

14.5 

Apoiar planejamento visando aumentar 
qualitativa e quantitativamente o desempenho 
científico e tecnológico da região, por meio de 
ações articuladas das IES, e o compromisso 
social da pesquisa regional, visando à melhoria 
das condições de vida da população; 

 
Não se aplica 

Em andamento 

14.6 

Incentivar o ingresso dos professores da rede 
pública em cursos de Mestrado e Doutorado, 
inclusive com a valorização prevista no Plano 
de Carreira do Magistério. 

PPA, LOA Em andamento 

 

Informações relevantes sobre a evolução da meta e execução das estratégias no período: 

a) Considerando a importância da inserção, desde a Educação Infantil ao Ensino Fundamental, no 
meio científico e tecnológico, foram desenvolvidas algumas ações que merecem destaque a nível 
municipal: 
- Uso de tecnologias diversas; 
- Incentivo a pesquisa (Projetos Escolares e Feira de Iniciação Científica). 
- Participação na Mostratec Jr., feiras dos Institutos Federais, entre outras. 
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Meta 15 – incentivar, em regime de colaboração com a União e o Estado, que todos os professores 
(as) da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 
licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

 Considerando o Plano de Carreira do Magistério Municipal, o ingresso no cargo de professor 
ocorre mediante concurso público exigida a formação mínima em nível superior - licenciatura.  

 
Indicador 15 A 

 

Proporção de docências com professores que possuem formação superior 
compatível com a área de conhecimento que lecionam na Educação Básica. 

META PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 100% até 2024 DADO OFICIAL 53,3% Inep Censo Escolar 2015 

  

 
Indicador 15 B 

 

Proporção de docências com professores que possuem formação superior 
compatível com a área de conhecimento que lecionam na Educação Básica – 
Rede Municipal 

META PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 100% até 2024 DADO MUNICÍPAL 94,64% 

Informação contabilizada pela Secretaria Municipal de Educação 
ref. 2018. Na rede municipal somente 5,36% dos professores 
possuem formação inicial em nível médio - Magistério (Curso 
Normal), pois a formação mínima para ingresso na carreira de 
magistério municipal é ensino superior. 

  

ESTRA- 
TÉGIAS 

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

15.1 

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 
Municípios, e defina obrigações recíprocas 
entre os partícipes; 

 
Não se aplica 

Em andamento 

15.2 

Pesquisar o número de profissionais da 
educação básica que não possuem o ensino 
superior completo, estimulando para que 
concluam sua graduação; 

 
Não se aplica 

Em andamento 

15.3 

Divulgar e incentivar o acesso a plataforma 
eletrônica, bem como a matrícula em cursos de 
formação inicial e continuada de profissionais 
da educação; 

Não se aplica Em andamento 

15.4 
Fomentar a participação em programas 
específicos para formação de profissionais da 

 
PPA, LOA 

Em andamento 
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Informações relevantes sobre a evolução da meta e execução das estratégias no período: 

a) Convênios entre município/Universidades (Estagiários CIEE); 
b) Capacitação para os monitores de inclusão (estagiários); 
c) Ação proposta: grupo de estudo sobre educação (temas específicos) com a participação de 
acadêmicos. 
d) Mudança de nível garantida pelo Plano de Carreira do Magistério após encerramento do estágio 
probatório; 
e) Convênios firmados entre o SIMPO e Universidades 
f) Formações continuadas ofertadas pela mantenedora, inclusive em instituições de ensino superior. 

 

educação para as escolas do campo, de 
comunidades indígenas e quilombolas e para a 
educação especial; 

15.5 

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 entre a 
formação acadêmica e as demandas da 
educação básica; 

PPA, LOA Em andamento 

15.6 

Incentivar 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 da de atuação 
docente, em efetivo exercício; 

 
Não se aplica 

Em andamento 

15.7 

Fomentar, em regime de colaboração entre os 
entes federados, formação continuada, bem 
como a oferta de cursos técnicos de nível 
médio e tecnológicos de nível superior 
destinados à formação, nas respectivas áreas de 
atuação, dos (as) profissionais da educação de 
outros segmentos que não os do magistério; 

 
Não se aplica 

Não realizada 

15.8 

Apoiar políticas públicas, a exemplo de 
concessão de estágios remunerados, que 
subsidiem o ingresso e a permanência de 
alunos no Curso Normal em Nível Médio nas 
escolas públicas e privadas, pela comprovada 
eficácia histórica desta formação na preparação 
para a docência na educação infantil e anos 
iniciais do Ensino Fundamental. 

 
PPA, LOA 

Em andamento 
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Meta 16 – Incentivar aos professores da Educação Básica, formação em nível de pós-graduação, e 
garantir a todos (as) os (as) profissionais da Educação Básica formação continuada em sua área de 
atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

O município através do Plano de Carreira do Magistério assegura a valorização dos 
professores com mudança de nível, o que incentiva os mesmos a procurar a formação em nível de 
pós- graduação. 

 
Indicador16A 

 

Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato senso ou 
stricto senso 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 50% DADO OFICIAL 40,9 Censo da Educação Básica 2017 

  
  

ESTRA- 
TÉGIAS 

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

16.1 

Garantir tempo específico para estudo e 
planejamento durante o horário de trabalho 
para os profissionais do magistério da 
Educação Básica; 

 
PPA, LOA 

 
Em andamento 

16.2 

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 às 
políticas de formação do Estado e do 
Município; 

 
Não contemplada 

 
Não realizada 

16.3 

Expandir 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(as) professores(as) da 
rede pública de educação básica, favorecendo a 
construção do conhecimento e a valorização da 
cultura da investigação; 

 
PPA, LOA 

 
Em andamento 

16.4 

Fomentar e divulgar iniciativas públicas de 
oferta gratuita de cursos de pós-graduação aos 
professores e demais profissionais da educação 
básica; 

Não se aplica Em andamento 
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16.5 

Instrumentalizar os professores para que 
tenham acesso e formação aos meios 
eletrônicos, a portais eletrônicos que 
disponibilizem gratuitamente materiais 
didáticos e pedagógicos suplementares, 
inclusive aqueles com formato acessível; 

Não se aplica Em andamento 

16.6 

Promover estudo do plano de carreira dos 
profissionais da educação da Rede Pública de 
Ensino do Município de Portão,  com objetivo 
de analisar a viabilidade da concessão de 
licença para qualificação profissional em nível 
de pós-graduação “stricto sensu”, sem prejuízo 
na remuneração, e considerando-a de efetivo 
exercício. 

 
 
 

Não se aplica 

 
 
 

Não realizada 

 
Informações relevantes sobre a evolução da meta e execução das estratégias no período: 
 
a) 1/3 hora planejamento para o professor da rede municipal de Ensino; 
b) 20 horas remuneradas anualmente para formação de sua livre escolha; 
c) Reuniões pedagógicas;  
d) Formações do Programa A União Faz a Vida; 
e) Formações referentes a BNCC. 
f) Adesão aos Programas disponibilizados pelo Governo Federal; 
g) Aquisição de obras literárias pelo município; 
    - Vale livro de literatura; 
    - Projeto Caminhos do Saber 
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Meta 17 – valorizar os (as) profissionais do magistério da rede pública de Educação Básica de forma 
a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente. 

Indicador que aborda a Razão entre o salário médio de professores da educação básica da rede 
pública (não federal) e o salário médio de não professores, com escolaridade equivalente apresenta 
inviabilidade de cálculo em nível municipal. Não há subsídio de dado oficial. 

ESTRA- 
TÉGIAS 

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

17.1 

Discutir permanentemente por meio de 
representantes dos profissionais em educação do 
Estado e do Município o acompanhamento da 
política do piso salarial nacional dos 
profissionais do magistério público da educação 
básica; 

Não se aplica Em andamento 

17.2 

17.2) implementar, no âmbito do Município, de 
forma gradual, e respeitando situações 
diferenciadas, o cumprimento da jornada de 
trabalho em um único estabelecimento escolar; 

PPA, LOA Em andamento 

 

Informações relevantes sobre a evolução da meta e execução das estratégias no período 

a) Fórum instituído a nível Nacional com a participação de todas as instâncias federativas; 
b) Criação da Comissão de Gestão do Plano de Carreira do Magistério do Município de Portão 
(Portaria 521/2017), no entanto não realizou ações efetivas, tendo em vista o cumprimento do piso 
nacional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
Centro Administrativo Arthur Pedro Müller 

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 
 

66 
 

 
Meta 18 – assegurar a continuidade do Plano de Carreira dos profissionais da Educação Básica, 
tendo como referência o piso salarial nacional profissional, definido em Lei Federal, nos termos do 
inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

 
Indicador 18 

Município possui Plano de Carreira vigente, tendo como referência o caput da 
meta 18. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 100% DADO MUNICIPAL  100% Secretaria Municipal de Educação de Portão 

  

ESTRA- 
TÉGIAS 

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

18.1 

Assegurar a continuidade de que os 
profissionais da educação não docentes 
sejam ocupantes de cargos de provimento 
efetivo e estejam em exercício nas redes 
escolares a que se encontrem vinculados; 

 
PPA, LOA 

Em andamento 

18.2 

Dar continuidade ao acompanhamento dos 
profissionais iniciantes, supervisionados por 
equipe de profissionais experientes, a fim de 
fundamentar, com base em avaliação 
documentada do estágio probatório e 
oferecer, durante esse período, curso de 
aprofundamento de estudos na área de 
atuação do (a) professor (a), com destaque 
para os conteúdos a serem ensinados e as 
metodologias de ensino de cada disciplina; 

 
PPA, LOA 

Em andamento 

18.3 

Realizar, em regime de colaboração, o censo 
dos (as) profissionais da educação básica de 
outros segmentos que não os do magistério; 

Não se aplica Não realizada 

18.4 

Estimular a existência de fórum permanente 
de profissionais da educação, a fim de 
realizar estudos para subsidiar o Município 
na reestruturação e implementação do Plano 
de Carreira. 

Não se aplica Em andamento 
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Meta 19 – assegurar condições, até o segundo ano de vigência da Lei 13.005/2014, para a efetivação 
da gestão democrática da educação pública e do regime de colaboração, através do fortalecimento de 
conselhos de participação e controle social, associados a critérios técnicos de mérito e desempenho e 
à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio 
técnico da União para tanto. 

Com a Constituição Federal a gestão democrática do ensino ganhou ainda mais força. A partir 
destas e de outras premissas fortemente discutidas na época, que a Constituição estabeleceu a gestão 
democrática como um dos princípios norteadores da educação nacional. 

A LDB e a Lei nº13. 005/2014 (PNE) reafirmam os princípios da Gestão Democrática e incluem 
mais elementos na sua composição. 

A construção de uma sociedade democrática passa necessariamente por um processo formativo e 
de conscientização para o qual a escola contribui de maneira muito significativa, pois é o local de 
formação por excelência. 

Neste sentido, a implantação da gestão democrática no município de Portão ocorre de maneira 
significativa, exige a autonomia da escola e a participação efetiva de sua comunidade escolar nos 
processos de tomadas de decisões. A construção participativa do projeto político-pedagógico, o 
Regimento Escolar e as normas de convivência, o Conselho Escolar, Associação Círculo de Pais e 
Mestres, Conselho Municipal de Educação, são ações que efetivamente traduzem o exercício da 
Gestão democrática na escola pública e potencializam a democracia também em outros espaços 
sociais oportunizando a expressão dos anseios da comunidade escolar, a participação e o diálogo. 

 

ESTRA- 
TÉGIAS 

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

19.1 

Elaborar e aprovar legislação específica que 
regulamente a matéria na área de sua 
abrangência, respeitando-se a legislação 
nacional, e que considere, conjuntamente, 
para a nomeação dos(as) diretores(as) de 
escola, critérios técnicos de mérito e 
desempenho, bem como a participação da 
comunidade escolar;  

PPA, LOA Não realizada  

19.2 

Incentivar a participação em programas de 
apoio e formação aos (às) conselheiros (as) 
dos conselhos de acompanhamento e 
controle social do FUNDEB, dos conselhos 
de alimentação escolar, dos conselhos 
regionais e de outros e aos (às) 
representantes educacionais em demais 
conselhos de acompanhamento de políticas 
públicas, garantindo a esses colegiados 
recursos financeiros, espaço físico 
adequado, equipamentos e meios de 

 
 

PPA, LOA 

 
 

Em andamento 
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transporte para visitas à rede escolar, com 
vistas ao bom desempenho de suas funções; 

19.3 

Fortalecer o Fórum Municipal de Educação, 
de caráter permanente, com o intuito de 
coordenar as conferências municipais e 
participar das conferências de âmbito 
estadual e federal;   bem como efetuar o 
acompanhamento da execução deste PME; 

 
PPA, LOA 

 
 Em andamento 

19.4 

Estimular, em todas as redes de educação 
básica, a constituição e o fortalecimento de 
grêmios estudantis e associações de pais, 
assegurando-lhes, inclusive, espaços 
adequados e condições de funcionamento 
nas escolas e fomentando a sua articulação 
orgânica com os conselhos escolares, por 
meio das respectivas representações; 

 
 

Não se aplica 

 
 
Em andamento 

 

19.5 

Fortalecer os conselhos escolares e conselho 
municipal de educação, como instrumentos 
de participação e fiscalização na gestão 
escolar e educacional, inclusive por meio de 
programas de formação de conselheiros, 
assegurando-se condições de funcionamento 
autônomo; 

PPA, LOA Em andamento 

19.6 

Assegurar a participação e a consulta de 
profissionais da educação, alunos (as) e seus 
familiares na formulação dos projetos 
políticos-pedagógicos, currículos escolares, 
planos de gestão escolar e regimentos 
escolares, bem como na avaliação 
institucional; 

 
Não se aplica 

 
Em andamento. 

19.7 

Fortalecer processos de autonomia 
pedagógica, administrativa e de gestão 
financeira nos estabelecimentos de ensino, 
para que possa gerir mediante planejamento 
estratégico; assegurando a transparência na 
utilização dos recursos públicos aplicados 
em educação; 

PPA, LOA, 
PDDE, Convênios 

Federais  
Em andamento  

19.8 

Desenvolver e participar  de programas de 
formação de diretores e gestores escolares, 
bem como, mediante estudo de viabilidade, 
aderir aos resultados de prova nacional 
específica, a fim de subsidiar a definição de 
critérios objetivos para o provimento dos 
cargos. 

PPA, LOA Em andamento 
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Informações relevantes sobre a evolução da meta e execução das estratégias no período 
a) Todos os conselhos são incentivados a participar das formações ofertadas; 
b) Os conselhos recebem os subsídios necessários ao seu funcionamento. 
c) Fórum Municipal de Educação instituído e em funcionamento desde 2013 (Decreto 804/2013), 
mas ainda se faz necessário o seu fortalecimento e efetiva participação dos membros; 
d) Em andamento a Reformulação dos Regimentos Escolares e PPP’s (Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e EJA); 
e) Construção do Documento Orientador Curricular-Território de Portão/RS com ampla participação 
dos profissionais do magistério das redes municipal, estadual e privada. 
f) A comunidade escolar participa dos processos referidos na meta. 
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Meta 20 – zelar e mobilizar-se pela aplicação e ampliação progressiva do investimento público em 
educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno 
Bruto - PIB do País no 5o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez 
por cento) do PIB ao final do decênio. 

 
Indicador 20 

Percentual da despesa liquidada em educação no orçamento liquidado total 
(MDE – Manutenção e Desenvolvimento do Ensino) 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 25% DADO MUNICÍPAL  24,62% Dados municipais 2018 disponíveis no Portal 
Transparência - TCERS 

 
Obs: O indicador não alcançado justifica-se pelo fato de que o Município recebeu receitas provenientes de IPVA no 
último dia útil de dezembro de 2018, o que acarretou o não cumprimento do índice, o qual será superado em 2019. 

  

ESTRA- 
TÉGIAS 

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

20.1 

Aplicar os recursos financeiros 
permanentes e sustentáveis para todos os 
níveis, etapas e modalidades da educação 
básica, observando-se as políticas de 
colaboração mantidas com o Governo 
Federal e Estadual, com vistas a atender 
as demandas educacionais à luz do 
padrão de qualidade nacional; 

PPA, LOA Em andamento 

20.2 

Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de 
acompanhamento e controle social da 
arrecadação da contribuição social do 
salário-educação, bem como dos demais 
recursos públicos aplicados em educação; 

 
Não se aplica 

 
Em andamento 

20.3 

Apoiar e buscar a ampliação do 
percentual de investimento mínimo 
obrigatório em educação básica, baseado 
no critério custo/aluno/qualidade, em 
parceria com instituições afins tais como: 
FAMURS (Federação das Associações de 
Municípios do RS), CNM (Confederação 
Nacional dos Municípios), 
UNDIME(União Nacional dos Dirigentes 
Municipais) e UNCME(União Nacional 
dos Conselhos Municipais de Educação); 

 
Não se aplica 

 
Em andamento 

20.4 

Fortalecer os mecanismos e os 
instrumentos que assegurem a 
transparência e o controle social na 
utilização dos recursos públicos aplicados 
em educação, especialmente a realização 
de audiências públicas, o acesso aos 

 
Não se aplica 

 
Em andamento 
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portais eletrônicos de transparência e a 
capacitação dos membros de conselhos 
de acompanhamento e controle social do 
FUNDEB, em colaboração com o 
Ministério da Educação, Secretaria de 
Educação do Estado, Tribunais de Contas 
da União e do Estado; 

20.5 

Desenvolver estudos e acompanhamento 
regular dos investimentos e custos por 
aluno/qualidade da educação básica das 
etapas e modalidades da rede municipal 
de ensino; 

Não se aplica Em andamento 

20.6 

Garantir a continuidade da qualidade da 
alimentação escolar oferecida na rede 
municipal de ensino, prevendo a 
complementação de recursos financeiros 
nos respectivos orçamentos públicos; 

PPA, LOA Em andamento 

20.7 

Garantir a oferta de transporte escolar, 
atendendo as necessidades dos alunos da 
educação básica pública, em parceria 
com o Estado e a União, prevendo a 
complementação de recursos financeiros 
nos respectivos orçamentos públicos; 

PPA, LOA Em andamento 

20.8 

Fortalecer a participação das 
comunidades nas definições referentes ao 
investimento e qualificação das escolas, 
de forma aberta, democrática e pública; 

Não se aplica Em andamento 

20.9 

Garantir as condições para execução dos 
Planos de Ações Articuladas (PAR) e o 
Plano Plurianual – PPA em consonância 
com o Plano Municipal de Educação 
dando cumprimento às metas e 
estratégias estabelecidas para todas as 
etapas e modalidades de ensino; 

PPA, LOA Em andamento 

20.10 

 Acompanhar através do fórum 
municipal, a discussão quanto à 
incompatibilidade da Lei de 
Responsabilidade Fiscal com a ampliação 
dos recursos, em especial os destinados à 
valorização dos profissionais da 
educação, formação continuada para 
professor da educação básica como Pós 
Graduação, Mestrado e Doutorado. 
  

Não se aplica Em andamento 
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Informações relevantes sobre a evolução da meta e execução das estratégias no período 
a) Portal transparência do Município e demais sites governamentais (FNDE, INEP, TCE) 

possuem informações de receitas e despesas com Educação. 
b) Reuniões bimestrais com os Conselheiros do FUNDEB. 
c) Acompanhamento e Controle Social pelos Conselhos. 
d) Manutenção do Programa Alimentação Escolar, com garantia de complementação de 

recursos; 
e) Acompanhamento pelo Conselho do COMALES. 
f) Conselho Escolar e ACPMs participam das definições de investimentos e aplicação dos 

recursos nas escolas; 
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5. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 
 

Decorridos os quatro anos de vigência do Plano Municipal de Educação de Portão (2015-
2019), os relatórios de monitoramento anual evidenciam que muitas ações foram encaminhadas para 
cada uma das 20 metas no referido período.  É possível avaliar que, das 218 estratégias previstas, 
77% estão com status em andamento, 1,4% realizadas, 13,3% não realizadas e 8,3% não 
monitoradas, sem considerar para essa análise, a relevância de cada uma para o desenvolvimento da 
educação municipal.  

A análise do desempenho de cada meta, considerou as ações realizadas e os indicadores 
socioeducacionais oficiais sugeridos pelo Ministério da Educação, valendo destacar que aqueles que 
referem-se ao Censo de 2010(IBGE), por já apresentarem dados defasados dificultaram o estudo de 
algumas metas. Assim, para apurar o diagnóstico, indicadores alternativos foram construídos, outros 
revisados e identificados os que possuem inviabilidade de cálculo em nível municipal.  

 O Plano Municipal de Educação ainda prevê metas e estratégias que não são de 
responsabilização direta da gestão municipal, a exemplo das metas do Ensino Médio e Superior, para 
as quais faz-se necessário avaliar a execução do regime de colaboração entre todas as esferas 
administrativas. 

 Importante destacar que apesar de já termos alcançado muitas das estratégias planejadas, 
temos imensos desafios a enfrentar para o cumprimento das metas relacionadas à educação em tempo 
integral, melhoria dos índices do IDEB e a Educação Infantil, em especial com relação ao 
atendimento da faixa etária de 0 a 3 anos e a implementação de busca ativa para todas as faixas 
etárias. Apesar de atender a toda demanda manifesta de crianças de 4 e 5 anos, os indicadores do 
TCE/RS demonstram que temos população desta faixa etária fora da escola, no entanto julgamos 
excedente os números apresentados. Logo, vale salientar que já se iniciaram os trabalhos de busca 
ativa escolar para confirmação dos dados.  

 Não obstante, a meta 2 também apresenta enormes desafios para garantir a sua 
universalização, pois apesar de garantirmos a matrícula a todos que acessam a rede de ensino, os 
indicadores demonstram que temos crianças e adolescentes fora da escola, sendo necessário 
sistematização de busca ativa escolar também para faixa etária atendida pelo ensino fundamental em 
busca da superação da exclusão escolar. Além disso, são necessárias ações urgentes para superação 
dos altos índices de distorção idade-ano, conforme demostram os indicadores apresentados.  

 No período, merece destaque a atuação do município com relação a Base Nacional Comum 
Curricular, amplamente estudada e debatida coletivamente pelos profissionais do magistério, visando 
a construção com qualidade do Documento Orientador Curricular que expresse as competências e 
habilidades a serem desenvolvidas pelas crianças e estudantes das escolas de Portão desde a 
Educação Infantil até a conclusão do Ensino Fundamental, de forma a garantir formação integral de 
todos.  
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 Na meta 19 que trata da gestão democrática da educação, apesar de serem incentivadas as 
ações de acompanhamento e controle social por meio dos Conselhos, merece atenção pelo não 
cumprimento do prazo referente à aprovação e implementação de legislação específica que discipline 
a matéria a nível municipal.  Em 2018, a instituição do Sistema Municipal de Educação configurou 
uma grande conquista, amplamente debatida em espaços democráticos.   

 (Na versão final serão inseridas informações referentes à conferência) 
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Revisada pela Nota Técnica 01/2017 

 

 

NOTA TÉCNICA PME Nº 01/2016 

Nº  01/2016 

Assunto Período de Avaliação  PME 

Responsáveis 
pela 
elaboração 

Angela Maria Antoniazzi Müller, Giéli Maria Lenz e Fabiana Machado – 
Membros do FME  

Histórico 

 
 O município de Portão  teve a lei de aprovação do PME Nº 2.505 sancionada em 
23 de junho  de 2015. No corpo da lei estão previstos os procedimentos de 
avaliação e acompanhamento, com a indicação da primeira avaliação para o 2º 
ano de vigência, sem maiores detalhes.  
 

Análise 
Técnica 

 
Considerando que os Planos Municipais deve  estar em consonância com a Lei nº 
13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o PNE 2014-2024, é indispensável 
que o referido PME defina prazos claros de monitoramento e avaliação. Tal 
necessidade deve-se ao fato do monitoramento ser um processo articulado, 
contínuo e de caráter anual, através do qual são tornadas públicas as informações 
a respeito do progresso que vai sendo efetivado para o alcance das metas 
estabelecidas no PME. A partir do monitoramento sistemático é possível a 
efetivação de um processo de avaliação qualificado que compreenda correções de 
rumo e adequações necessárias para a concretização do PME ao longo do seu 
prazo de vigência. 
 

Conclusão 

 
a) A realização de monitoramento anual, com elaboração de relatório a ser 
encaminhado para a instância responsável pelo processo legalmente instituída e 
formalizada por meio de ato legal;  
b) A avaliação periódica em consonância com o prazo estabelecido no PNE, ou 
seja, será quadrienal e não mais bienal, como consta na ficha de monitoramento.  
 

Assinaturas 
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NOTA TÉCNICA FME/PME Nº 02/2016 
 

Nº  02/2016 

Assunto Verbo da Estratégia 2.7 do PME 

Responsáveis 
pela 
elaboração 

Angela Maria Antoniazzi Müller, Giéli Maria Lenz e Carla Cristina Scherer – 
Membros do FME  

Histórico 

 
Após análise da Estratégia 2.7 do PME, constatou-se a inconsistência na utilização 
do verbo “desenvolver”, sendo que conforme descrita na Estratégia 2.6 do PNE, 
esta tarefa é de esfera Nacional,  havendo a necessidade de alteração 
 

Análise 
Técnica 

 
Conforme análise realizada na Estratégia do PNE, para que o PME esteja em 
consonância, será de competência do Município utilizar tecnologias pedagógicas e 
não desenvolvê-las como mencionado na estratégia 2.7. 
 

Conclusão 

 
Fica determinada a alteração do verbo “desenvolver” por “utilizar” na estratégia 2.7 
do PME.  
 

Assinaturas 
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NOTA TÉCNICA FME/PME Nº 03/2016 
 

Nº  03/2016 

Assunto Inconsistência na meta prevista para o IDEB anos finais  

Responsáveis 
pela 
elaboração 

Angela Maria Antoniazzi Müller, Giéli Maria Lenz , Carla Cristina Scherer e 
Fabiana Machado – Membros do FME  

Histórico 

 
Após análise da meta 7 do PME constatou-se uma inconsistência nas metas 
previstas para o IDEB nos anos finais, sendo o correto:  
 
 
 
 
 

IDEB 2015 2017 2019 2021 
Anos iniciais do Ensino Fundamental 5,6 5,9 6,2 6,4 
Anos finais do Ensino Fundamental 4,7 4,9 5,2 5,4 

Ensino Médio 4,3 4,7 5,0 5,2 

Análise 
Técnica 

 
Conforme análise realizada, para que o PME esteja em consonância, com as metas 
previstas para os anos finais do Ensino Fundamental, segundo o IDEB faz-se 
necessário a alteração do quadro.  
 

Conclusão 
 
Fica determinada a alteração do quadro de metas previstas do IDEB na meta 7 do 
PME. 

Assinaturas 
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NOTA TÉCNICA FME/PME Nº 04/2016 
 

Nº  04/2016 

Assunto 
 
Meta 10 
 

Responsáveis 
pela 
elaboração 

Angela Maria Antoniazzi Müller, Giéli Maria Lenz , Carla Cristina Scherer e 
Fabiana Machado – Membros do FME  

Histórico 

 
Após a analise da Meta 10 do PME constatou-se uma dificuldade em estabelecer 
conjuntamente entre o Ensino Fundamental e o Ensino Médio iguais parâmetros de 
percentuais a serem atingidos, uma vez que a realidade atual de cada um dos níveis 
é muito diversa. Considerando que o município não dispõe de um dado inicial 
referente ao  percentual de matrículas de Educação de Jovens e Adultos na forma 
integrada à Educação Profissional, não é possível estabelecer dados comparativos e 
prospectivos a esta meta. 
 

Análise 
Técnica 

 
Conforme analise realizada para melhor funcionalidade e estabelecimento de 
parâmetros mais próximos a realidade de cada nível de ensino, sugere-se o 
fracionamento da meta. 
 

Conclusão 
 Fica determinada a alteração da meta. 

Assinaturas  
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NOTA TÉCNICA FME/PME Nº 05/2016 
 

Nº  05/2016 

Assunto Meta 11 do PME 

Responsáveis 
pela 
elaboração 

Angela Maria Antoniazzi Müller, Giéli Maria Lenz e Fabiana Machado – Membros 
do FME  

Histórico 

 
Após análise da Meta 11 do PME, constatou-se a inconsistência na utilização do 
verbo “triplicar”, pois não compete ao município a Educação Profissional técnica de 
nível médio. 
 

Análise 
Técnica 

 
Conforme análise realizada, para que o PME esteja em consonância, será de 
competência do Município na meta 11 a contribuição do mesmo, pois a 
obrigatoriedade é do Estado. 
 

Conclusão 

 
Fica determinada a alteração do verbo “triplicar” por “contribuir” na Meta 11 do 
PME.  
 

Assinaturas  
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NOTA TÉCNICA FME/PME Nº 01/2017 
 
Nº  01/2017 

Assunto 
Periodicidade dos seguintes atos; 
-Divulgação dos resultados do monitoramento e avaliação; 
- Avaliação do PME e realização da Conferência Municipal de Educação. 

Responsáveis 
pela elaboração 

Fórum Municipal de Educação 

Histórico 

O município de Portão teve a lei de aprovação do PME Nº 2.505 sancionada em 23 de 
junho de 2015. A lei prevê em seu Art.4º, parágrafo 2º que os resultados do monitoramento 
e avaliações seja divulgado a cada 2 anos. Já o Art. 5º refere a realização de 2 Conferências 
Municipais de Educação até o final do decênio do PME com o objetivo de avaliar a 
execução das respectivas Leis. 

Análise Técnica 

Considerando que os Planos Municipais deve  estar em consonância com a Lei nº 13.005, 
de 25 de junho de 2014, que aprovou o PNE 2014-2024, é indispensável que o referido 
PME defina prazos claros de monitoramento e avaliação. Tal necessidade deve-se ao fato 
do monitoramento ser um processo articulado, contínuo e de caráter anual, através do qual 
são tornadas públicas as informações a respeito do progresso que vai sendo efetivado para o 
alcance das metas estabelecidas no PME. A partir do monitoramento sistemático é possível 
a efetivação de um processo de avaliação qualificado que compreenda correções de rumo e 
adequações necessárias para a concretização do PME ao longo do seu prazo de vigência, 
processo este, culminado por meio da Conferência Municipal de Educação. Ocorre que os 
prazos para avaliação estão distintos entre o Art.4º e Art.5º da Lei do PME, faltando clareza 
quanto a periodicidade das referidas ações. 

Conclusão 

Frente ao exposto, recomenda-se: 
a) A realização de monitoramento, com elaboração de relatório anual a ser divulgado nos 
respectivos sítios institucionais da internet e outros meios de divulgação disponíveis; 
b) A avaliação do PME realizar-se-á a cada 4 anos, contados da data de publicação da Lei 
do PME, em Conferência Municipal de Educação com o objetivo de avaliar a execução do 
PME. 

Assinaturas 
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NOTA TÉCNICA FME/PME Nº 01/2019 

Nº  01/2019 

Assunto Estratégia 5.2 referente a Meta 5 que dedica-se ao ciclo de alfabetização. 

Responsáveis 
pela 
elaboração 

Fórum Municipal de Educação 

Histórico 

O município de Portão teve a lei de aprovação do PME Nº 2.505 sancionada em 23 de junho 
de 2015. A lei prevê na meta 5, estratégia,   
5.2)  instituir instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a 
alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas de ensino e 
as escolas a criarem  os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, 
implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos(as) até o final do 
terceiro ano do ensino fundamental;  

Análise 
Técnica 

A estratégia aborda a institucionalização de instrumentos de avaliação em nível nacional, 
cabendo ao município aderir a sua aplicação como ferramenta de diagnóstico e 
monitoramento para implementação de medidas pedagógicas.  

Conclusão 

Frente ao exposto, recomenda-se que o texto da referida estratégia passe a vigorar com a 
seguinte redação: 
5.2)  aderir a instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a 
alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas de ensino e 
as escolas a criarem  os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, 
implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos(as) até o final do 
terceiro ano do ensino fundamental; 

Assinaturas  
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NOTA TÉCNICA FME/PME Nº 02/2019 

Nº  02/2019 

Assunto Estratégia 6.3 referente a Meta 6 que trata sobre a educação em tempo integral 

Responsáveis 
pela 
elaboração 

Fórum Municipal de Educação 

Histórico 

 O município de Portão teve a lei de aprovação do PME Nº 2.505 sancionada em 23 de junho 
de 2015. A lei prevê na meta 6, estratégia 6.3) institucionalizar e manter, em regime de 
colaboração, programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio 
da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para 
atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros 
equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação de recursos 
humanos para a educação em tempo integral; 

Análise 
Técnica 

A estratégia aborda a institucionalização e manutenção de programas nacionais, logo a 
responsabilidade cabe a esfera federal e não ao município como constou equivocadamente 
no texto da estratégia. Cabe ao município aderir aos programas nacionais institucionalizados, 
a exemplo do PAR, mobilizando-se para captação de recursos para melhoria de suas 
estruturas, equipamentos e recursos humanos.  

Conclusão 

Frente ao exposto, recomenda-se que o texto da referida estratégia passe a vigorar com a 
seguinte redação: 
6.3) aderir, em regime de colaboração, a programa nacional de ampliação e reestruturação 
das escolas públicas, mobilizando-se para a captação de recursos através de projetos, 
que viabilizem a construção e/ou reformas de quadras poliesportivas, laboratórios, 
inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, 
refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material didático e 
da formação de recursos humanos para a educação em tempo integral;  

Assinaturas  
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NOTA TÉCNICA FME/PME Nº 03/2019 

Nº  03/2019 

Assunto Estratégia 7.20 referente a Meta 7 que debate sobre a qualidade da Educação Básica. 

Responsáveis 
pela 
elaboração 

Fórum Municipal de Educação 

Histórico 

 O município de Portão teve a lei de aprovação do PME Nº 2.505 sancionada em 23 de junho 
de 2015. A lei prevê na meta 7, estratégia 7.20) informatizar integralmente a gestão das 
escolas públicas, bem como manter programa nacional de formação inicial e continuada 
para o pessoal técnico das secretarias de educação, em regime de colaboração;  

Análise 
Técnica 

A estratégia versa sobre programa nacional de formação inicial e continuada para o pessoal 
técnico das secretarias de educação, cabendo ao município proceder a sua adesão. Neste 
sentido verifica-se inconsistência no texto da estratégia.  

Conclusão 

Frente ao exposto, recomenda-se que o texto da referida estratégia passe a vigorar com a 
seguinte redação: 
7.20) informatizar integralmente a gestão das escolas públicas, bem como aderir a programa 
nacional de formação inicial e continuada para o pessoal técnico da secretaria de educação, 
em regime de colaboração; 

Assinaturas 
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NOTA TÉCNICA FME/PME Nº 04/2019 
 

Nº  04/2019 

Assunto 
Estratégia 10.1 referente a Meta 10 que trata sobre a Educação de Jovens e Adultos na forma 
integrada à Educação Profissional. 

Responsáveis 
pela elaboração 

Fórum Municipal de Educação 

Histórico 

 O município de Portão teve a lei de aprovação do PME Nº 2.505 sancionada em 23 de junho de 
2015. A lei prevê em sua meta 10,  10.1) manter programa de educação de jovens e adultos 
voltado à conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a 
conclusão da educação básica; 

Análise Técnica 

A estratégia versa sobre programa nacional de educação de jovens e adultos cabendo ao município 
fazer a adesão e seguir suas diretrizes, mantendo a modalidade em colaboração com o Estado, onde o 
Município atende a EJA Ensino Fundamental(Anos Iniciais e Finais) e o Estado assume a EJA 
Ensino Fundamental (Anos Finais) e EJA Ensino Médio.  Neste sentido verifica-se inconsistência no 
texto da estratégia.  

Conclusão 

Frente ao exposto, recomenda-se que o texto da referida estratégia passe a vigorar com a seguinte 
redação: 
10.1) seguir as diretrizes de programa de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do 
ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação 
básica; 

Assinaturas 
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NOTA TÉCNICA FME/PME Nº 05/2019 
 

Nº  05/2019 

Assunto Estratégia 13.1 referente a Meta 13 que dedica-se sobre a qualidade do Ensino Superior. 

Responsáveis 
pela elaboração 

Fórum Municipal de Educação 

Histórico 

 O município de Portão teve a lei de aprovação do PME Nº 2.505 sancionada em 23 de junho 
de 2015. A lei prevê em sua meta 13,  13.1) estimular a constituição, no primeiro ano 
de vigência deste Plano, de um fórum que congregue todas as IES do RS, a SEDUC-RS, e a 
UNDIME-RS, visando à discussão de estratégias de implementação da meta e de avaliação 
sistemática, com a responsabilização de chamamento pela Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul;   

Análise 
Técnica 

A estratégia versa sobre a constituição de Fórum, sendo a UFRGS pela mobilização das 
representações referidas na estratégia. Neste contexto, entendemos que a Secretaria 
Municipal de Educação, como participante da UNDIME-RS, acompanhará a constituição, 
bem como os debates e ações do Fórum.   

Conclusão 

Frente ao exposto, recomenda-se que o texto da referida estratégia passe a vigorar com a 
seguinte redação: 
13.1) acompanhar a constituição, no primeiro ano de vigência deste Plano, de um fórum 
que congregue todas as IES do RS, a SEDUC-RS, e a UNDIME-RS, visando à discussão de 
estratégias de implementação da meta e de avaliação sistemática, com a responsabilização 
de chamamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul;   

Assinaturas 
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NOTA TÉCNICA FME/PME Nº 06/2019 

Nº  06/2019 

Assunto 
Estratégia 14.2 referente a Meta 14 que aborda a elevação de matrículas de pós-graduação 
(mestrado e doutorado) . 

Responsáveis 
pela elaboração 

Fórum Municipal de Educação 

Histórico 

  
O município de Portão teve a lei de aprovação do PME Nº 2.505 sancionada em 23 de 
junho de 2015. A lei prevê em sua meta 14,  14.2) apoiar a oferta de programas de 
pós-graduação stricto sensu, especialmente os de doutorado, nos campi novos abertos em 
decorrência dos programas de expansão e interiorização das instituições superiores 
públicas;  

Análise Técnica 
A estratégia versa sobre a oferta de programas de pós-graduação stricto senso, cabendo ao 
ente municipal acompanhar e divulgar os referidos programas.   

Conclusão 

 
Frente ao exposto, recomenda-se que o texto da referida estratégia passe a vigorar com a 
seguinte redação: 
14.2)  acompanhar e divulgar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, 
especialmente os de doutorado, nos campi novos abertos em decorrência dos programas de 
expansão e interiorização das instituições superiores públicas;  
 

Assinaturas 
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NOTA TÉCNICA FME/PME Nº 07/2019 
 

Nº  07/2019 

Assunto 
Estratégia 14.2 referente a Meta 14 que aborda a elevação de matrículas de pós-graduação 
(mestrado e doutorado) . 

Responsáveis 
pela elaboração 

Fórum Municipal de Educação 

Histórico 

 O município de Portão teve a lei de aprovação do PME Nº 2.505 sancionada em 23 de 
junho de 2015. A lei prevê em sua meta 14, 14.3) incentivar a elaboração, no 
primeiro ano de vigência deste Plano, de planejamento visando consolidar, por meio de 
ações articuladas das IES, programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização 
da pesquisa e da pós-graduação brasileiras, incentivando a atuação em rede e o 
fortalecimento de grupos de pesquisa;  

Análise Técnica 

A estratégia versa sobre a elaboração de um planejamento por meio de ações articuladas 
das instituições de ensino superior com o objetivo de internacionalizar pesquisas de pós-
graduação brasileiras. Neste contexto, entendemos que o município poderá acompanhar as 
referidas ações, bem como disseminar estudos como forma de fortalecer os grupos de 
pesquisa.   

Conclusão 

Frente ao exposto, recomenda-se que o texto da referida estratégia passe a vigorar com a 
seguinte redação: 
14.3) acompanhar a elaboração, no primeiro ano de vigência deste Plano, de 
planejamento visando consolidar, por meio de ações articuladas das IES, programas, 
projetos e ações que objetivem a internacionalização da pesquisa e da pós-graduação 
brasileiras, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa;  

Assinaturas 
 
 


