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APRESENTAÇÃO 
 

Partimos da busca de dados para elaboração de um diagnóstico o qual nos 

proporcionasse informações necessárias para estabelecer objetivos, metas, diretrizes e 

procedimentos para que “as esperanças” e expectativas em torno de um futuro desejável 

aconteçam. O resultado desse processo constitui-se num plano que sistematicamente apresenta 

as intenções e o percurso necessário à concretização do que se pretende. 

Foi um momento ímpar, que possibilitou fazer uma avaliação do que já estava 

elaborado e criar uma nova metodologia alinhando-o com o Plano Nacional de Educação e ao 

Plano Estadual de Educação para registrar as proposições de educadores, de educandos, 

organizações civis e governamentais para planejarmos a construção da Educação com a 

qualidade social que tanto queremos.  

Respeitando ao princípio constitucional de gestão democrática do ensino público, 

preconizada na Constituição Federal  (Art. 206, Inciso VII) observando a gestão democrática do 

ensino e da educação, a garantia de princípios de transparência e impessoalidade, a autonomia 

e a participação, a liderança e o trabalho coletivo, a representatividade e a competência foi 

construído o presente Plano Municipal de Educação, um plano decenal. Ele requereu de todos 

nós que dele participamos , clareza e objetividade a respeito de qual educação queremos.   

 O processo de construção e desenvolvimento de qualquer sociedade, a formação 

da identidade cultural de um povo, a consciência social dos indivíduos, o exercício político da 

cidadania, intrinsicamente estão relacionados como um aspecto fundamental. 

Esperamos que o Plano Municipal de Educação de Fraiburgo aponte para uma 

Educação Plena, que contribua para a formação de cidadãos com uma nova visão de mundo e 

sociedade, em condições para interagir, na contemporaneidade de forma  construtiva, solidária, 

participativa e sustentável.     

 

Claudete Gheller Mathias 

Secretária de Educação 
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INTRODUÇÃO 
 

"Precisamos contribuir para criar a escola que é aventura, que marcha, que não tem medo do risco, por 

isso, que recusa o imobilismo. A escola em que se pensa, em que se atua, em que se cria, em que se fala, 

em que se ama, em que se adivinha, enfim, a escola que apaixonadamente diz sim à vida”. 

Paulo Freire 

O presente documento foi elaborado no período de março de 2014 a abril de 

2015, com a finalidade de atender à necessidade de um planejamento público e 

compartilhado para os próximos dez anos, proibindo qualquer forma de discriminação. 

O grande desafio do Plano Municipal de Educação é em consonância com o 

Plano Nacional de Educação e o Plano Estadual de Educação, proporcionar mudanças na 

educação no Município de Fraiburgo, de modo a garantir uma escola universal em seu 

compromisso com a democratização de oportunidades socioeducativas, plural na 

promoção do respeito à diversidade e ética em sua responsabilidade de formação de 

valores para uma educação cidadã, solidária e socialmente inclusiva. 

O processo de elaboração coletiva do Plano Municipal de Educação de 

Fraiburgo teve como pressuposto a concepção de que não se muda o quadro educacional 

de uma cidade apenas com leis e decretos, já que a luta em defesa de uma educação 

pública, laica, gratuita, democrática e de qualidade, deve se dar com a participação 

efetiva da maioria dos segmentos que concebem a educação como um campo estratégico 

de desenvolvimento humano e social.  

Assim, iniciou-se no ano de 2014 uma série de pré-conferências oportunizando 

aos professores e demais entidades refletirem sobre a qualidade da educação no 

município de Fraiburgo. Após cada seminário temático, diretrizes e metas eram 

desenvolvidas para posterior apresentação ao Fórum Municipal de Educação. 

A partir desta sucessão de encontros, um documento base foi elaborado e 

entregue ao Poder Legislativo que solicitou a revisão do mesmo. 

A metodologia foi verificada e foram dados então os primeiros passos para 

fundamentar o processo de tomada de decisões: diagnóstico da realidade, estabelecimento 

de diretrizes, prioridades, objetivos e metas que assegurem à população do município de 

Fraiburgo uma educação de qualidade, nos diferentes níveis e modalidades de ensino, 

assim como a valorização dos profissionais de educação e a política e gestão da educação 

com a utilização efetiva dos recursos disponíveis. 

Desde o mês de dezembro de 2014 os Coordenadores da Secretaria Municipal 

de Educação de Fraiburgo passaram a buscar materiais disponibilizados pelo MEC, além 



P á g i n a  | 5 

 

 
Plano Municipal de Fraiburgo – 2015/2025 

 
 

 
 

 
 

de visitar sites em busca de dados que pudessem nortear o diagnóstico e assim, elaborar 

metas e estratégias condizentes com a realidade municipal.  

Em 19 de fevereiro de 2015, através da Portaria 0596 foi nomeada uma 

comissão responsável pela adequação do Plano Municipal de Educação ao Plano 

Nacional de Educação e ao Plano Estadual de Educação, a qual buscou valorizar o 

trabalho realizado durante as pré-conferências. 

Foram diversos momentos de estudo, discussão, análise de dados para que o 

alinhamento do Plano Municipal de Educação fosse construído de forma a contemplar os 

anseios da comunidade e assim ser aprovado dentro do prazo estabelecido pelo governo 

federal.   

Representantes da Gerência Regional de Educação de Videira participaram do 

alinhamento da meta que trata do Ensino Médio, assim como da educação integral. 

Representantes da UNIARP – Universidade do Alto Vale do Rio do Peixe 

participaram do alinhamento de todas as metas relacionadas a expansão do Ensino 

Superior, além da formação inicial e continuada de professores.  

Realizaram-se  reuniões com o Fórum Municipal de Educação com o objetivo 

de apresentar o trabalho realizado, além do esclarecimento de dúvidas e sua respectiva 

opinião acerca de metas e estratégias definidas. Outros momentos marcaram o 

alinhamento do Plano Municipal de Educação, como as consultorias realizadas por 

técnicos representantes do MEC.  

Como apontado na breve descrição deste processo, são vários os agentes 

sociais envolvidos no mesmo, fazendo com que as expectativas também sejam diversas. 

Percebemos que, do ponto de vista histórico do significado de um Plano Municipal de 

Educação, é possível sistematizá-las em pelo menos duas dimensões: as expectativas 

associadas à sociedade organizada e as relacionadas ao governo. 

Por parte da sociedade espera-se que ela venha a compreender o PME 

2015/2025 como um instrumento de luta pela qualidade social da educação, usando-o 

para o controle social. Do governo, espera-se que o mesmo transforme este Plano em 

ferramenta de gestão, orientando as ações cotidianas para que o PME 2015/2025 tenha 

sentido e significado. 

O Plano Nacional de Educação apresenta 20 metas e o Plano Municipal de 

Educação apresentará 15 metas as quais estarão organizadas da seguinte maneira: 

META 1 – Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as 

crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação 

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

crianças de até 03 (três) anos até o final da vigência deste Plano. (Contempla META 1 

do Plano Nacional de Educação). 
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META 2 - Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 

população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos de idade e garantir que pelo menos 95% 

(noventa e cinco por cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, 

até o último ano de vigência deste Plano.(Contempla META 2 do Plano Nacional de 

Educação). 

META 3 – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 

população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos de idade e elevar, até o final do período 

de vigência deste Plano, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 90% 

(noventa por cento). (Contempla META 3 do Plano Nacional de Educação) 

META 4 – Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 

anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 

inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados.(Contempla a META 4 do Plano Nacional de 

Educação). 

META 5 – Alfabetizar todas as crianças aos 6 (seis) anos de idade ou, até no 

máximo, aos 8 (oito) anos de idade no ensino fundamental.(Contempla a META 5 do 

Plano Nacional de Educação). 

META 6 – Ampliar com apoio da União e do Estado a oferta de educação em 

tempo integral. (Contempla a META 6 do Plano Nacional de Educação). 

META 7 – Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

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

seguintes médias nacionais no IDEB:              

METAS PROJETADAS PARA O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO 

 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais do EF 5,1 5,4 5,7 5,9 

Anos Finais do EF 5,1 5,4 5,6 5,8 

Ensino Médio 4,7 5,2 5,4 5,6 

                  Fonte : INEP/IDEB 

(Contempla META 7 do Plano Nacional de Educação) 

META 8 – Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 

(vinte e nove) anos de idade, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo 

no último ano de vigência deste Plano, integrando, sempre que possível, matrículas de 
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educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, à educação profissional. 

(Contempla as METAS 8 e 10 do Plano Nacional de Educação) 

META 9 – Elevar a taxa de alfabetização da população do município de 

Fraiburgo ,reduzindo a taxa de analfabetismo funcional.(Contempla a META 9 do 

Plano Nacional de Educação). 

META 10 – Ampliar as matrículas da educação profissional técnica de nível 

médio, assegurando a qualidade da oferta e a expansão no segmento 

público.(Contempla a META 11 do Plano Nacional de Educação). 

META 11 – Fomentar a expansão da taxa de matrículas da população do 

município de Fraiburgo na educação superior e incentivar professores do município a 

ingressar em pós-graduação stricto sensu.  (Contempla as METAS 12, 13 e 14 do 

Plano Nacional de Educação). 

META 12 – Garantir, em regime de colaboração entre a União e o Estado, 

política de formação inicial e continuada, assegurando que todos os professores da 

educação básica e suas modalidades possuam formação específica de nível superior, 

obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam, e pós-

graduação considerando o contexto do sistema de ensino. (Contempla as METAS 15 e 

16 do Plano Nacional de Educação). 

META 13 – Valorizar os profissionais do Magistério da rede pública de 

educação básica, assegurando a existência de plano de carreira, assim como a sua 

reestruturação, que tem como referência  o  piso  nacional,  definido  em  lei  federal,  

nos  termos  do  Inciso  VIII,  do  Artigo  206,  da Constituição  Federal.  (Contempla as 

METAS 17 e 18 do Plano Nacional de Educação). 

META 14 – Criar condições, no prazo de 5 (cinco) anos  para a efetivação da 

gestão democrática da educação, associada 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. (Contempla a META 19 do Plano 

Nacional de Educação).  

META 15 – Aplicar o investimento público em educação de forma a atingir o 

mínimo de 25% das receitas e transferências de impostos recebidos pelo 

município.(Contempla a META 20 do Plano Nacional de Educação). 

Com este novo documento, elaborado e aprovado, especialmente por aqueles 

que atuam mais diretamente na área de educação, Fraiburgo cumpre o requisito legal e 

torna público o planejamento educacional para o município nos próximos 10 (dez) anos, 

cabendo ao Executivo e Legislativo as providências para a sua homologação em Lei. 

Comissão de Adequação do Plano Municipal de Educação 



P á g i n a  | 8 

 

 
Plano Municipal de Fraiburgo – 2015/2025 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"A construção de um Plano Municipal de Educação significa um grande 

avanço por se tratar de um plano de Estado e não somente de um plano de 

governo... 

Nesse prisma, traz a superação de uma prática tão comum na educação 

brasileira: a descontinuidade que acontece em cada governo, recomeçar a 

história da educação, desconsiderando as boas políticas educacionais por 

não ser de sua iniciativa. Com um plano com força de lei, respeitado por 

todos os dirigentes municipais, resgata-se o sentido da continuidade das 

políticas públicas." 

 (Documento norteador para elaboração de Plano Municipal de Educação, 2005. P. 9) 
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FUNDAMENTOS LEGAIS 
 

Para elaboração do texto base, a Comissão apoiou-se na análise situacional da 

educação fraiburguense baseando-se na legislação vigente, nas políticas públicas 

desenvolvidas e aplicadas nos últimos anos, nos principais indicadores demográficos, 

socioeconômicos e educacionais. As principais fontes de pesquisa dos dados e 

indicadores são: o Instituto Nacional de Geografia e Estatística (IBGE), considerando os 

dados dos censos demográficos e das pesquisas nacionais por amostra em domicílio e 

estimativas populacionais; o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP), considerando os dados dos censos escolares, das taxas de 

rendimento escolar, das taxas de distorção idade-série, do Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB) e dos censos da Educação Superior; considerando os dados do 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). 

A Constituição Federal, no Art. 214, estabelece que o Plano Nacional de 

Educação tenha duração de dez anos, “com o objetivo de articular o sistema nacional de 

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

implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus 

diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos 

das diferentes esferas federativas”. 

A Constituição define ainda, que na organização de seus sistemas de ensino, a 

União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios estabeleçam formas de 

colaboração, de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Em seu Art. 

208, inciso I, determina como dever do Estado a efetivação da educação básica, sua 

obrigatoriedade e gratuidade a partir dos 04 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, 

inclusive para os que não tiveram acesso na idade própria. A LDB, em seu Art. 32, 

reafirma a obrigatoriedade e o princípio da gratuidade, na escola pública, estabelecendo a 

duração de 09 (nove) anos, para o ensino fundamental, iniciando-se aos 6 (seis) anos de 

idade. 

Deste modo, a União deverá organizar o sistema nacional de ensino e aplicar, 

anualmente, nunca menos de dezoito por cento da receita resultante de impostos. Os 

estados e o Distrito Federal, prioritariamente, devem atuar no âmbito do ensino 

fundamental e médio, aplicando, no mínimo vinte e cinco por cento, da receita resultante 

de impostos e, os municípios, prioritariamente na educação infantil e no ensino 

fundamental, aplicando também, vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante 

de impostos. 

A legislação também estabelece que a educação escolar pública deve ser 

garantida pelo Estado, mediante a efetivação de políticas públicas que universalizem a 

educação básica, em todos os níveis e modalidades. Políticas estas, que assegurem: o 

acesso e a ampliação progressiva do período de permanência na escola; o atendimento do 

público da educação especial, dos povos indígenas, dos quilombolas, dos povos do 

campo, afrodescendentes, das comunidades tradicionais e outros estratos sociais 

historicamente excluídos; a oferta de ensino noturno regular, inclusive para jovens e 

adultos; padrões de qualidade e insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo 

de ensino e aprendizagem, qualificação para o trabalho; e a expansão das oportunidades 

de acesso ao ensino superior gratuito. 

Certamente, com a efetivação de ações concretas, delineadas nas metas e 
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estratégias deste Plano Municipal de Educação, enquanto política de Estado, e realizadas 

em regime de colaboração com a União e o Estado , o município avançará no sentido de 

superar as desigualdades historicamente estabelecidas, promovendo uma educação de 

qualidade para todos os fraiburguenses. 
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Histórico do Município de Fraiburgo 
 

         Fraiburgo nasceu da saga de seus empreendedores pioneiros. Em terras antes 

contestadas entre a fazenda Liberata e 

Buitá Verde, no Planalto Serrano, meio 

oeste catarinense, foi onde em 1937 os 

irmãos Frey (Rene e Arnoldo) deram 

início ao povoado. 

               Na região, habitavam famílias 

brasileiras oriundas das Revoluções da 

segunda metade do século XIX e 

posseiros de grande fazendas. Vale 

destacar neste período, a ocorrência do 

primeiro conflito da Guerra do 

Contestado, na localidade de Taquaruçu, hoje pertencente a Fraiburgo e um dos seus mais 

antigos povoados. 

O nome do município provem dos radicais FREI + BURGO, que significam 

respectivamente Frei = livre e Burgo = fortaleza, sendo que a palavra frei assemelhasse-

se muito com o nome dos precursores que fundaram o município: Família Frey. 

 

 

 

            Fraiburgo é conhecida como a "terra da maçã", o cultivo de maçãs corresponde a 

51% de toda a produção catarinense  e a 26% da produção Nacional. 

Fonte: IBGE 
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Aspectos Gerais 
 

Fundação: 29/12/1961 - Data festiva de emancipação 31 de dezembro 

Gentílico: Fraiburguense 

Colonização: Cabocla, Alemã e Italiana 

Principais etnias: Cabocla, Alemã e Italiana 

Padroeiro: Nossa Senhora Imaculada Conceição 

Fonte: http://www.fraiburgo.sc.gov.br 

Análise Situacional  
 

              É no território do município que as metas nacionais se concretizam. A 

articulação efetiva de esforços para as ações colaborativas deve ser construída no espaço 

territorial do município, onde vive o cidadão a quem o direito à educação precisa ser 

garantido. 

             Com certeza o Plano Municipal de Educação de Fraiburgo apresentará muitos 

desafios, e para que seja possível dimensionar os esforços para superá-los tornou-se 

essencial a análise do cenário atual da educação fraiburguense, com o objetivo de 

reconhecer as fragilidades, as potencialidades e os fatores internos e externos que 

influenciam tal realidade.  

              Os dados utilizados para esta análise se fundamentaram na legislação vigente e 

nos principais indicadores educacionais, demográficos e socioeconômicos do município e 

seus resultados foram fundamentais para que metas e estratégias fossem criadas de 

maneira precisa, objetivando a tão sonhada educação de qualidade.  

Perfil Demográfico e Socioeconômico de Fraiburgo 
 Faz-se necessário um estudo dos principais indicadores demográficos e 

socioeconômicos do município de Fraiburgo entendendo que a Educação está inserida 

dentro desta realidade.  

Localização e Área 

Meio Oeste Catarinense 

Altitude:1048 ao nível do mar 

Latitude Sul: 27° 03’20” 

Longitude Oeste: 50° 03’34” 

Área da unidade territorial: 546 km2 

http://www.fraiburgo.sc.gov.br/
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Gráfico 1 – População total de Fraiburgo no período de 1991/2010 – Amostragem zona urbana e rural

 

                                                                Fonte: IBGE – Censo Demográfico  

O comparativo dos dados do Censo Demográfico vem demonstrando um 

aumento populacional em Fraiburgo nas áreas urbanas, uma vez que a população rural 

vem diminuindo gradativamente (Gráfico 1).  

 

Tabela 01 – Comparativo da população do Município de Fraiburgo, por faixa etária 

ANO 0 a 3 

anos 

4 a 5 

anos 

6 a 14 

anos 

15 a 17 

anos 

18 a 24 

anos 

25 a 34 

anos 

35 anos 

ou mais 

Total 

2000 2.864 1.475 6.241 1.983 4.363 5.843 10.179 32.948 

2007 2.384 1.293 6.498 1.983 4.147 5.689 12.895 34889 

2010 2.099 1.155 5.923 2.074 4.129 5.413 13.730 34.553 

                                                                   Fonte: IBGE – Censo Demográfico 

Observando a Tabela 01 é notável que houve uma diminuição da população de 

0 a 14 anos, crescimento de 15 a 17 e crescimento da população a partir dos 35 anos de 

idade o que nos faz entender que aconteceu uma queda na natalidade e fecundidade, 

além do aumento das expectativas de vida ao nascer.  

Outros fatores importantes a serem verificados são aqueles que dizem respeito à 

oferta e melhoria de serviços básicos como, o acesso a saúde, educação, emprego, 

moradia, saneamento básico e etc. Essa realidade pode ser observada através do IDHM – 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e o índice Gini-Renda, que são 

utilizados para medir o bem-estar da população e as desigualdades de renda, 

respectivamente.  
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      Gráfico 02 – IDHM Total                                                    Gráfico 03 – IDHM Longevidade 

                 

      Gráfico 03 – IDHM Renda                                                       Gráfico 04 – IDHM Educação 

                   

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 

De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,526, em 1991, para 0,731, 

em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para 0,727. 

Isso implica em uma taxa de crescimento de 38,97% para o município e 47% para a UF; 

e em uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de 56,75% para o 

município e 53,85% para a UF. No município, a dimensão cujo índice mais cresceu em 

termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,307), seguida por Longevidade e 

por Renda. Na UF, por sua vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos 

absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por 

Renda. 

Com uma população estimada em 34.553 habitantes, dados do último censo do IBGE 

(2010), Fraiburgo tem como 

carro chefe da economia a 

produção de maçãs, sendo 

considerada a Terra da 

Maçã, respondendo por 

grande fatia do mercado 

interno e externo.  Mas, se 

engana quem pensa que o 

município sobrevive apenas 

da cultura da maçã, a 

produção de papel e 

celulose e o ramo moveleiro 

também são expressivas 

0,526 
0,628 

0,731 

1991 2000 2010 

0,707 
0,775 

0,861 

1991 2000 2010 

0,622 0,667 
0,712 

1991 2000 2010 

0,331 0,479 
0,637 
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potências econômicas. 

 Na agricultura podemos enumerar a cultura do alho, cebola, feijão, trigo, mas 

com destaque a do milho, que situa Fraiburgo como um dos maiores produtores da 

região. 

                 Na pecuária também é expressiva a bovinocultura de leite, criação de aves e 

em ritmo crescente, a de suínos. 

                O comércio local possui infraestrutura para atender toda a demanda do 

município: são lojas de confecções, pequenas confecções e malharias, material de 

construção, bancos, supermercados, postos de gasolina dentre outros. 

             Um setor que também merece destaque é o da industrialização da maçã, com a 

fabricação de produtos derivados da fruta, como: geléias, maçã seca para chá, chips de 

maçã, aguardente de maçã, torta de maçã (congelada), folhados de maçã, dentre outros. 

Principais atividades econômicas: Fruticultura, Grãos, Indústria e Comércio. 

Fonte:http://www.fraiburgo.sc.gov.br 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fraiburgo.sc.gov.br/
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“Ai de nós, educadores, se deixarmos de 

sonhar os sonhos possíveis. E, o que eu quero dizer com sonho 

possível? Na verdade, há sonhos impossíveis e o critério de 

possibilidade ou impossibilidade dos sonhos é um critério 

histórico-social e não individual. O sonho impossível hoje se torna 

possível amanhã”  

Paulo Freire 
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 2. Níveis, Etapas e Modalidades da Educação 
 

A educação escolar está organizada de acordo com o Artigo 21 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394/1996): Educação Básica e 

Educação Superior. Na sequência, são apresentados e analisados os principais indicadores 

educacionais da Educação Básica e Superior em Fraiburgo, considerando as respectivas 

etapas e modalidades. 

2.1 Educação Básica1 
 

Do início de sua vigência até os tempos atuais, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) tem passado por diversas modificações com intuito de 

assegurar o direito à educação para todos os brasileiros. Dentre as modificações, estão as 

que se referem às etapas e modalidades da Educação Básica. 

No tocante às etapas da Educação Básica, destacam-se as modificações no 

tempo de duração e na idade de ingresso em algumas delas que, a partir das Leis nº 

11.114/2005 e nº 12.796/2013, ficam organizadas da seguinte forma: 

a) a Educação Infantil que compreende a Creche (crianças de 0 a 3 anos de 

idade) e a Pré-escola (crianças de 4 a 5 anos de idade);  

b) o Ensino Fundamental com duração de 9 anos e ingresso obrigatório a partir 

dos 6 anos de idade;  

c) o Ensino Médio com duração mínima de 3 anos.  

Outra alteração significativa e de grande impacto é que a obrigatoriedade na 

Educação Básica deixa de ser somente no Ensino Fundamental (dos 6 aos 14 anos de 

idade) e passa a ser obrigatória dos 4 aos 17 anos de idade (Lei nº 12.796/2013 que 

modifica o Artigo. 4° da LDB), compreendendo as seguintes etapas:  

a) Pré-escola;  

b) Ensino Fundamental;  

c) Ensino Médio.  

Vale lembrar que a Emenda Constitucional nº 59, de 2009, já havia alterado o 

Artigo 208, inciso I, da Constituição Federal que trata da Educação Básica obrigatória e 

gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os 

que a ela não tiveram acesso na idade própria.  

                                                           
1
 Texto base – Plano Estadual de Educação de Santa Catarina 
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Quanto às modalidades da Educação Básica, a Resolução CNE/CEB nº 04/2010, 

em consonância com o que preconiza a LDB e demais atos legais, afirma que a cada 

etapa da Educação Básica pode corresponder uma ou mais modalidades de ensino, quais 

sejam: Educação de Jovens e Adultos, Educação Especial, Educação Profissional e 

Tecnológica, Educação do Campo, Educação Indígena, Educação Quilombola e 

Educação a Distância. 

Considerando todas as etapas e modalidade da Educação Básica, em 2013, 

Fraiburgo totalizou 9.021 matrículas, distribuídas em 37 estabelecimentos de ensino. 

Tabela 2 - Indicadores da Educação Básica  

Ano Estabelecimentos Matrículas Docentes Turmas 

2007 33 10.724 476 478 

2008 33 10.516 474 467 

2009 32 10.461 448 483 

2010 36 10.538 431 483 

2011 36 9.862 400 429 

2012 36 9.221 428 396 

2013 37 9.021 458 410 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar 

 Gráfico 6 – Evolução de matrículas na Educação Básica 2007/2013 

 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar 

A redução da taxa de natalidade pode ser um dos fatores que interferiu na 

diminuição gradativa de matrículas nas etapas da Educação Básica no município de 

Fraiburgo. No que se refere ao quantitativo de estabelecimentos de ensino, os dados do 
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Censo Escolar apontam um aumento entre os anos de 2007 a 2013 apesar do número de 

matrículas ter diminuído. Com a descentralização de vários recursos foi possível aos 

gestores priorizar a diminuição de alunos em sala de aula, além de buscar construir novos 

prédios, mais modernos e com padrões de infraestrutura adequada. 

As dependências administrativas no município de Fraiburgo são de esfera 

estadual, municipal e privada e a partir de 2013 uma instituição federal também irá 

aparecer neste contexto.  A Educação Básica no município de Fraiburgo é 

predominantemente pública. A rede municipal compreende  60,35% das matrículas de 

acordo com o Censo Escolar de 2013
2
, já a rede estadual compreende 30,75%, a rede 

particular  7,57 % das matrículas e a rede federal compreende  1,33% do montante final 

de 9021 matrículas em 2013. 

Tabela 3 Evolução no total de matrículas na Educação Básica de Fraiburgo, por dependência administrativa  

Dep. Admin. 2010 2011 2012 2013 

Federal - - - 120 

Estadual 4021 3377 2771 2774 

Municipal 5857 5871 5782 5444 

Privada 660 614 668 683 

Total 10538 9862 9221 9021 

 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar 

 

Gráfico 7 - Demonstrativo de Matrículas por dependência administrativa  

 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar 

 

                                                           
2
 Os dados referem-se ao Censo Escolar 2013 por serem os dados oficiais neste momento 
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Gráfico 8 - Estabelecimentos escolares por dependência administrativa  

 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar 

Políticas públicas como a municipalização do Ensino Fundamental, a 

transferência das matrículas da Educação Infantil para a rede pública municipal são 

alguns dos fatores que indicam o crescimento das matrículas nesta rede e a diminuição na 

rede estadual.  

Estão na zona urbana cerca de  88,95% dos alunos matriculados, destes 

muitos moram na zona rural e todos os dias utilizam o transporte escolar deslocando-se 

até estabelecimentos que ofereçam Séries Finais e Ensino Médio.  A zona rural 

compreende 11,05% dos alunos matriculados. Os estabelecimentos atendem 

prioritariamente crianças de 0 a 11 anos de idade- etapas que correspondem à creche, pré-

escola e Anos Iniciais, apenas uma escola estadual atende alunos nas Séries Finais e 

Ensino Médio.  

Gráfico 9 - Matrículas por zona de localização                                 Gráfico 10-   Estabelecimentos escolares por      

                                                                                                                                      zona de localização  

     

Fonte: qedu.org.br/ Censo Escolar 
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Para incrementar este diagnóstico a fim de contribuir para a criação de metas 

e estratégias possíveis de serem alcançadas, faz-se necessário conhecer as especificidades 

de cada etapa da Educação Básica no município de Fraiburgo. De acordo com a 

legislação vigente é competência do município atuar prioritariamente na educação infantil 

e ensino fundamental, enquanto cabe ao estado assegurar o ensino fundamental e 

oferecer, prioritariamente, o ensino médio. No município de Fraiburgo ainda contamos 

com dois estabelecimentos privados que atendem a Educação Básica e um 

estabelecimento federal que atende ao Ensino Médio. A união, neste contexto se 

responsabiliza da organização do sistema de educação superior e do apoio técnico e 

financeiro aos demais entes federados. 
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A criança é feita de cem. 

A criança tem cem mãos, cem pensamentos, cem modos de pensar, 

de jogar e de falar. 

Cem, sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar. 

Cem alegrias para cantar e compreender. 

Cem mundos para descobrir. Cem mundos para inventar. Cem 

mundos para sonhar. 

A criança tem cem linguagens (e depois, cem, cem, cem), mas 

roubaram-lhe noventa e nove. 

A escola e a cultura separam-lhe a cabeça do corpo. 

Dizem-lhe: de pensar sem as mãos, de fazer sem a cabeça, de 

escutar e de não falar, 

De compreender sem alegrias, de amar e maravilhar-se só na 

Páscoa e no Natal. 

Dizem-lhe: de descobrir o mundo que já existe e de cem, 

roubaram-lhe noventa e nove. 

Dizem-lhe: que o jogo e o trabalho, a realidade e a fantasia, a 

ciência e a imaginação, 

O céu e a terra, a razão e o sonho, são coisas que não estão 

juntas. 

Dizem-lhe: que as cem não existem. A criança diz: ao contrário, 

as cem existem. 

 

 

Loris Malaguzzi 
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2.1.1 Etapas da Educação Básica 

2.1.1.1 Educação Infantil  

 

No Brasil, alguns elementos fortalecem a política educacional quanto a 

Educação Infantil, entre eles a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB), que aborda na Seção II da Educação Infantil:  

ART.29. A Educação Infantil, primeira etapa da Educação Básica, 

tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até os cin-

co anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e so-

cial, complementando a ação da família e da comunidade. (Lei 

12.796, de 04 de abril de 2013). 

Deve ser oferecida gratuitamente em creches de 0 a 3 anos de idade e em pré-

escolas de 4 a 5 anos de idade, conforme a LDB – Lei n⁰. 9.394⁄96, Art. 29, nos incisos 

I e II, Art. 30, com alterações dadas pela Lei n⁰ 12.796⁄2013. Cabe ao município realizar 

a expansão da oferta, com cooperação técnica e financeira da união e dos estados 

(Artigo 211, § 2 e Artigo 30, Inciso VI, da Constituição Federal).   

 Outra alteração importante na LDB diz respeito à obrigatoriedade para 

crianças de 4 anos de idade. O Art.6⁰ da LDB traz a seguinte redação “É dever dos pais 

ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 

4(quatro) anos de idade.” Também estabelece uma carga horária mínima de 800 

(oitocentas) horas, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho 

educacional.  

O que vale destacar é que teremos um grande desafio em superar implicações 

financeiras, humanas e de infraestrutura para receber todas as crianças nesta faixa etária, 

sempre priorizando pelo desenvolvimento integral da criança. 

A organização dos estabelecimentos de Educação Infantil no município de 

Fraiburgo conta com o atendimento público e privado para esta etapa da Educação 

Básica.  Aconteceu uma evolução significativa em relação ao número de 

estabelecimentos públicos de educação infantil de 2007 até o ano de 2013 passando de 

16 para 24 unidades. Esse acréscimo se justifica pelo fato de terem sido abertas turmas 

de pré-escola em estabelecimentos que antes atendiam somente as Séries Iniciais e 

Finais, além do município assumir turmas de pré-escola antes sob responsabilidade da 

rede estadual. Hoje a rede municipal é responsável por 92,3% do atendimento e a rede 

privada, que conta com 2 estabelecimentos de ensino, tem sob sua responsabilidade 

7,4% de matrículas efetivadas em 2013. A rede municipal atende crianças da Educação 

Infantil na zona urbana e na zona rural.  
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Tabela 4 – Demonstrativo dos estabelecimentos da Educação Infantil por rede 

Ano Pública Privada 

2007 88,9% (16 estabelecimentos) 11,1% (2 estabelecimentos) 

2008 88,9% (16 estabelecimentos) 11,1% (2 estabelecimentos) 

2009 90,9% (20 estabelecimentos) 9,1% (2 estabelecimentos) 

2010 92,6% (25 estabelecimentos)  7,4% (2 estabelecimentos) 

2011 92,6% (25 estabelecimentos) 7,4% (2 estabelecimentos) 

2012 92,6% (25 estabelecimentos) 7,4% (2 estabelecimentos) 

2013 92,3% (24 estabelecimentos) 7,4% (2 estabelecimentos) 

Fonte: MEC/Inep/Deep/Censo Escolar 

 

Gráfico 11 -  Estabelecimentos escolares por dependência administrativa  

 

Fonte: MEC/Inep/Deep/Censo Escolar 

A partir do Censo Escolar 2013 é  possível perceber que o atendimento de 0 a 

3 anos de idade tem sido de responsabilidade pública, neste caso da rede municipal de 

ensino, totalizando 866 crianças nesta faixa etária frequentando a creche, 18,01% destas 

crianças estão na zona rural. A rede municipal atende 89% das crianças de Fraiburgo em 

idade para frequentar a pré-escola, enquanto a rede privada atende 21%.  

Ainda em relação à estratégia 1.10 do PNE – Plano Nacional de Educação, 

que traz como assunto principal o atendimento das populações do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas, o município de Fraiburgo já vem cumprindo esta 

meta visto que as crianças da Educação Infantil permanecem em suas respectivas 

comunidades. As indígenas, hoje existentes em nosso município, são atendidas no 

estabelecimento mais próximo a sua residência, visto que temos cidadãos de origem 

indígena, mas não uma comunidade isolada.  

2 

24 

0 5 10 15 20 25 30

Particular

Pública

Estabelecimento



P á g i n a  | 36 

 

 
Plano Municipal de Fraiburgo – 2015/2025 

 
 

 
 

 
 

Gráfico 12 - Total de matrículas por dependência administrativa  

 

Fonte: MEC/Inep/Deep/Censo Escolar 

Quando tratamos da Meta 1 do Plano Nacional de Educação precisamos 

identificar dados referentes ao atendimento em creches (0 a 3 anos de idade) e a pré-

escola (4 a 5 anos de idade) , apesar da meta trazer estas 2 etapas descritas, seus objetivos 

em relação a porcentagem de atendimento se difere. O Plano Nacional de Educação traz 

como meta atender 100% das crianças de 4 a 5 anos de idade até 2016 e 50% de crianças 

de 0 a 3 anos de idade até 2025, ano final da vigência deste Plano. De acordo com o 

Censo Escolar de 2013 a Rede Municipal atendeu 73% das suas matrículas referentes a 

Educação Infantil em tempo Integral.  

O município de Fraiburgo conta hoje com 15 estabelecimentos de ensino para 

atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade. De acordo com o censo demográfico de 

2010, 42,8% - cerca de 922 das crianças nesta faixa etária do município de Fraiburgo 

estavam sendo atendidas nos espaços escolares, em sua grande maioria em tempo 

integral. Será necessário ampliar a oferta de matrículas gratuitas em creches em 7,1% 

para crianças de 0 a 3 anos de idade até o final da vigência deste plano para atingir o 

mínimo estabelecido pela Lei
3
.  

Tabela 5 – Demonstrativo de matrículas em creche por dependência administrativa  

Ano Pública Privada 

2007 100% (14 estabelecimentos) 0%  

2008 100% (14 estabelecimentos) 0% 

2009 100% (15 estabelecimentos) 0% 

2010 93,3% (14 estabelecimentos)  6,7%  (1 estabelecimento) 

2011 100% (14 estabelecimentos) 0% 

2012 93,3 (14 estabelecimentos) 6,7%  (1 estabelecimento) 

2013 100% (15 estabelecimentos) 0% 

Fonte: MEC/Inep/Deep/Censo Escolar 

                                                           
3
 Para ter dados concretos torna-se fundamental realizar um minicenso após aprovação deste Plano para 

saber quantas crianças de 0 a 5 anos não estão frequentando os Centros de Educação Infantil.  
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A Educação Básica conquista um grande marco a partir do momento em que a pré-

escola passa a ser obrigatória para crianças de 4 a 5 anos de idade. A aprovação da Lei ainda não 

é garantia de criança na escola já que temos uma parcela de crianças fora dela. No município de 

Fraiburgo não temos lista de espera para crianças de 4 e 5 anos de idade, mesmo assim, o IBGE 

aponta que 75,7% das crianças de 4 a 5 anos de idade estavam frequentando a escola em 2010, o 

que nos faz identificar que será  necessário a ampliação da oferta e  fiscalização para receber os 

outros 24,3% de crianças nesta faixa etária.  

No município de Fraiburgo o crescimento de estabelecimentos que atendem a pré-

escola cresceu de maneira considerável, em 2007 apenas 02 estabelecimentos públicos e 02 

privados atendiam a pré-escola, já no ano de 2013 podemos identificar 25 estabelecimentos para 

atender esta faixa etária. Atualmente a rede pública é responsável pelo atendimento de 92% das 

crianças de 4 a 5 anos de idade enquanto a rede privada atende 8%.  

Tabela 6 – Demonstrativo de matrículas em pré- escola por dependência administrativa 

Ano Pública Privada 

2007 50% (02 estabelecimentos) 50% (02 estabelecimentos) 

2008 50% (02 estabelecimentos) 50% (02 estabelecimentos) 

2009 87,5% (14 estabelecimentos) 12,5% (02 estabelecimentos) 

2010 92,3% (24 estabelecimentos)  7,7% (02 estabelecimentos) 

2011 92,3% (24 estabelecimentos) 7,7% (02 estabelecimentos) 

2012 92,3 (24 estabelecimentos) 7,7% (02 estabelecimentos) 

2013 92% (23 estabelecimentos) 8% (02 estabelecimentos) 

Fonte: MEC/Inep/Deep/Censo Escolar 

Para que o desafio de universalizar o acesso das crianças de 4 a 5 anos de idade seja 

superado, é imprescindível que o município de Fraiburgo promova articulação entre diversas 

secretarias e a sociedade civil, buscando informações sobre crianças nesta faixa etária fora da 

escola, (re)formulando e ampliando as políticas públicas, os programas, projetos e ações para que 

consigam dar conta de incluir todos aqueles que ainda não tiveram seu direito garantido.  

Tabela 7 – Educação Infantil : Evolução do total de matrículas por etapa e dependência administrativa 

FRAIBURGO CRECHE PRE-ESCOLA 

Ano Ed. Infantil  Total Pública Particular Total Pública Particular 

2010 1820 920 901 19 900 822 78 

2011 1710 806 806 - 904 834 70 

2012 1704 876 875 1 828 762 66 

2013 1701 866 866 - 835 750 85 

Fonte: qedu.org.br: Censo Escolar 



P á g i n a  | 38 

 

 
Plano Municipal de Fraiburgo – 2015/2025 

 
 

 
 

 
 

Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento 

educacional especializado complementar e suplementar aos alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superlotação, assegurando a educação bilíngue 

para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica é 

uma estratégia que vem sendo cumprida no município de Fraiburgo, seja com atendimento nas 

salas de AEE, ou em parcerias com outras instituições sejam elas públicas ou privadas.  

A Educação Infantil é atualmente pensada como espaço importante para a construção 

de uma educação de qualidade e que necessita de profissionais que compreendam as 

especificidades desse ensino. A valorização da escola e da educação infantil está intimamente 

ligada com a valorização da própria criança, que foi durante muito tempo vista como um adulto 

em miniatura.
4
 A LDB 9394⁄96 dispõe, no título VI do art. 62 que: 

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 

nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em 

universidades e institutos superiores de educação, admitida, como 

formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil 

e nas quatro primeiras séries do ensino fundamental, a oferecida em 

nível médio, na modalidade normal. 

Oferecer a formação inicial e continuada dos profissionais da Educação 

Infantil é uma estratégia importante para que seja possível promover o desenvolvimento 

integral da criança, levando em conta aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, 

colaborando com a ação da família e da sociedade.  

Verifica-se uma evolução significativa no que se refere à formação dos 

professores da Educação Infantil no município de Fraiburgo. Em 2007 estavam atuando 

31 profissionais com magistério e ao final de 2013 apenas 2 profissionais ainda 

apresentavam-se nesta condição. O índice de professores não habilitados oscila entre os 

anos de 2007 a 2013, em contrapartida o número de profissionais com Ensino Superior 

vem aumentando a cada ano.  

Tabela 8 – Demonstrativo de docentes na Educação Infantil, por formação 

Ano Ensino Fundamental Ensino Médio - Normal / Magistério Ensino Médio Ensino Superior 

2007 0% 0 17,6% 31 1,1% 2 81,3% 143 

2008 0% 0 9% 16 8,5% 15 82,5% 146 

2009 0% 0 13,9% 28 12,9% 26 73,3% 148 

2010 0% 0 13,1% 23 10,2% 18 76,7% 135 

2011 0% 0 9,5% 17 9,5% 17 81% 145 

2012 0% 0 1,2% 2 5,8% 10 93,1% 161 

2013 0% 0 1% 2 11,2% 22 87,8% 173 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar 

                                                           
4
 POSTMAN, Neil. O desaparecimento da infância. Rio de Janeiro: Graphia, 2006.p. 24. 
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A partir das tabelas seguintes é possível perceber que o nível de formação de 

profissionais da Educação Infantil, seja ela pública ou privada no município de Fraiburgo 

apresenta níveis bastante parecidos, o que facilita a definição de estratégias para o Plano 

Municipal de Educação.  

Tabela 9 – Demonstrativo de docentes na rede pública, por formação  

Ano Ensino Fundamental Ensino Médio - Normal / Magistério Ensino Médio Ensino Superior 

2007 0% 0 17,4% 30 1,2% 2 81,4% 140 

2008 0% 0 9,2% 16 8% 14 82,8% 144 

2009 0% 0 14,2% 28 12,7% 25 73,1% 144 

2010 0% 0 13,5% 23 10,6% 18 75,9% 129 

2011 0% 0 9,2% 16 9,8% 17 81% 141 

2012 0% 0 0,6% 1 5,4% 9 94% 157 

2013 0% 0 0,5% 1 11,5% 22 88% 169 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar 

Tabela 10 – Demonstrativo de docentes na rede privada , por formação 

Ano Ensino Fundamental Ensino Médio - Normal / Magistério Ensino Médio Ensino Superior 

2007 0% 0 16,7% 1 0% 0 83,3% 5 

2008 0% 0 0% 0 16,7% 1 83,3% 5 

2009 0% 0 0% 0 12,5% 1 87,5% 7 

2010 0% 0 0% 0 0% 0 100% 7 

2011 0% 0 16,7% 1 0% 0 83,3% 5 

2012 0% 0 14,3% 1 14,3% 1 71,4% 5 

2013 0% 0 16,7% 1 0% 0 83,3% 5 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar 

 

A META 1 do Plano Municipal de Educação de Fraiburgo está 

diretamente relacionada a META 15, cabe analisar com muita cautela os recursos 

financeiros disponíveis para a ampliação de oferta gradativamente.  
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O principal objetivo da Educação é criar pessoas capazes de 

fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras gerações 

fizeram.  

Jean Piaget 
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2.1.1.2 Ensino Fundamental  

O ensino fundamental de 9 anos constitui medida de política educacional e 

meta do PME, que se insere nas decisões voltadas a melhoria da qualidade dos processos 

de escolarização. Dentro desta meta articula-se ações para que todas as crianças sejam 

alfabetizadas até o final do 3⁰ano do Ensino Fundamental.  

O objetivo da Lei n⁰ 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a 

duração de 9 anos para o ensino fundamental, com matrícula obrigatória a partir dos 6 

anos de idade, foi assegurar a todos um tempo mais prolongado de permanência na 

escola, oferecendo maiores oportunidades de aprendizagem, de modo que os alunos 

prossigam nos seus estudos e concluam, com qualidade a educação básica. Essa 

qualidade implica assegurar um processo educativo respeitoso e construído com base nas 

múltiplas dimensões e na especificidade do tempo da infância. 

A meta universalizar o ensino fundamental de 9 anos para toda a população 

de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95%(noventa e cinco por cento) dos alunos 

concluam esta etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste Plano 

constitui-se em um grande desafio. Mesmo a oferta dessa etapa da educação básica sendo 

de responsabilidade de estados e municípios, o alcance dessa meta, com a devida 

qualidade, implica considerar a organização federativa e o regime de colaboração entre os 

sistemas de ensino. 

O Ensino Fundamental composto pelos anos iniciais (faixa etária de 6 a 10 

anos) e pelos anos finais (faixa etária de 11 a 14 anos) é incumbência prioritária dos 

municípios (LDB 1996, Artigo 11, inciso V), em colaboração com os Estados, respeitada 

as distribuições proporcionais das responsabilidades e dos recursos financeiros em cada 

uma das esferas do Poder Público (LDB, 1996, Artigo 10, Inciso II).
5
 

Com um total de 5.365 matrículas no Ensino Fundamental em 2013, sendo 

2.760 nos anos iniciais e 2.605 nos anos finais Fraiburgo registrou uma queda de 6,93% 

em relação a 2012, correspondendo 399 matrículas a menos.  

Tabela 11 – Evolução no total de matrículas no Ensino Fundamental, por dependência administrativa 

Fraiburgo Anos Iniciais Anos Finais 

ANO E.Fundamental  Municipal Estadual Particular Municipal Estadual Particular 

2010 6153 2407 399 216 1678 1259 194 

2011 5878 2323 496 209 1747 905 198 

2012 5764 2343 360 224 1679 946 212 

2013 5365 2227 313 220 1539 850 216 

Fonte: INEP – Instituto Nacional e Pesquisas Anísio Teixeira⁄ Censo Escolar 

                                                           
5
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A rede pública municipal é majoritária no atendimento tanto nos anos iniciais, 

quanto nos anos  finais. Nos anos iniciais a rede municipal atendeu 80,68% dos alunos 

matriculados em 2013, a rede estadual 11,34% e a rede particular 7,98%. Nos Anos 

Finais a rede municipal atendeu 59,07% dos alunos matriculados de acordo com o Censo 

Escolar de 2013, a rede estadual 32,62% e a rede particular 8,29%.  

O decréscimo no total de matrículas do Ensino Fundamental, é decorrente da 

redução da população  na faixa etária de 6 a 14 anos, da repetência, do abandono e da 

evasão escolar. Em Fraiburgo, no comparativo de 2013 com 2007, houve queda de 

12,81% no total de matrículas do Ensino Fundamental.  

Segundo o IBGE ⁄Censo demográfico em 2010 98,1% das crianças de 6 a 14 

anos estavam frequentando a escola, o que demonstra que 1,9% de alunos nesta faixa 

etária acabam evadindo-se da escola.  

Gráfico 13 – População de 6 a 14 anos matriculados no Ensino Fundamental 

 

Fonte: INEP – Instituto Nacional e Pesquisas Anísio Teixeira⁄ Censo Escolar 

A partir dos dados do censo escolar o INEP calcula as taxas de rendimento 

escolar e as taxas de distorção idade-série. Por meio desses indicadores é possível 

identificar os desafios a serem superados quanto a reprovação, o abandono e a defasagem 

idade-série na Educação Básica.
6
 

Ao final de um ano letivo, alunos matriculados em escolas públicas 

brasileiras podem ser aprovados, reprovados ou abandonar os estudos. A soma na 

quantidade de alunos  que se encontram em cada uma destas situações constituem as 

Taxas de Rendimento. Aprovação + Reprovação + Abandono= 100%. Em 2013, a taxa de 

reprovação no município de Fraiburgo ficou acima dos 5% nos Anos Finais e no Ensino 

Médio, já a taxa de abandono ficou em 12,2% nos Anos Finais. Esta situação indica a 

necessidade de intervir no trabalho pedagógico o mais rápido possível, pois muitos 

                                                           
6
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estudantes poderão ficar fora da escola. Altos índices de reprovação ou abandono escolar 

também podem aumentar a distorção idade-série.
7
 

Tabela 12 – Taxas de Rendimento Escolar da Educação Básica 

Etapa Escolar Reprovação Abandono Aprovação 

Anos Iniciais 4,7% 

(129 reprovações) 

0,1% 

(4 abandonos) 

95,2% 

(2628 aprovações) 

Anos Finais 9,3% 

(243 reprovações) 

0,6% 

(16 abandonos) 

90,1% 

(2347 aprovações) 

Ensino Médio 9,1%  

(151 reprovações) 

12,2% 

(201 abandonos) 

78,7% 

(1297 aprovações) 

Fonte: INEP – Censo escolar 2013 

Destacando a Taxa de Rendimento de cada rede de ensino no município de 

Fraiburgo, a rede municipal apresentou nos anos iniciais uma taxa de reprovação de 5,3% 

(120 reprovações), 0,2% de abandono (4 abandonos) e 94,5% de aprovações (2120 alunos 

aprovados). Já nos anos finais 9,4% de reprovações (178 reprovações), 0,6% de abandono 

(12 abandonos) e 90,0% de aprovações (1703 alunos aprovados). 

 

A rede estadual no município de Fraiburgo ao final do ano letivo de 2013 teve 

uma taxa de reprovação de 2,7% nos anos iniciais (9 reprovações), nenhum abandono e 

97,3% de aprovações (289 alunos aprovados). Já nos anos finais apresentou 13,1% de 

reprovações (66 reprovações), 0,6% de abandono (4 abandonos) e 86,2% de aprovações 

(430 alunos aprovados). 

 

A rede particular no município de Fraiburgo, ao final do ano letivo de 2013 

mostrou-se com 0,5% de reprovações nos anos iniciais (1 reprovação), nenhum abandono 

e 99,6% de aprovações (220 alunos aprovados). Nos anos finais apresentou 0,9% de 

reprovações (2 reprovações), nenhum abandono e 99,1% de aprovações (215 alunos 

aprovados). 

 

Na tabela abaixo é possível observar as taxas de reprovação, abandono e 

aprovação nos Anos Iniciais de acordo com o Censo Escolar de 2013. Um dado 

interessante diz respeito ao número de reprovações entre o 1⁰ e 3⁰ano do Ensino 

                                                           
7
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Fundamental, fase esta considerada pelas políticas de alfabetização como um ciclo de 

aprendizagem, ou seja, o aluno estaria alfabetizado ao final deste ciclo.   

Tabela 13 – Taxas de Rendimento Escolar dos Anos Iniciais da Educação Básica 

ANOS INICIAIS Reprovação Abandono Aprovação 

1⁰ano EF 3,8% 

(21 reprovações) 

0,3% 

(2 abandonos) 

95,9% 

(520 aprovações) 

2⁰ano EF 5,7% 

(38 reprovações) 

0,1% 

(1 abandono) 

94,2% 

(615 aprovações) 

3⁰ano EF 5,8% 

(38 reprovações) 

0,0% 

Nenhum abandono 

94,2%% 

(611 aprovações) 

4⁰ano EF 3,5 % 

(20 reprovações) 

0,2%  

(2 abandonos) 

96,3% 

(535 aprovações) 

5⁰ano EF 3,9%  

(15 reprovações) 

0,0% 

Nenhum abandono 

96,1% 

(349 aprovações) 

Fonte: INEP – Censo escolar 2013 

Os dados por rede de ensino no município de Fraiburgo no que se refere aos anos 

iniciais são apresentados da seguinte forma: 

Tabela 14 – Taxas de Rendimento Escolar dos Anos Iniciais da Educação Básica por dependência administrativa 
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1º ANO EF 4,3% 0,4% 95,3% 0,0% 0,0% 

 

100% 

 

0,0% 0,0% 100% 

2º ANO EF 6,3% 

 

0,2% 

 

93,5% 

 

0,0% 

 

0,0% 

 

100% 2,2% 0,0% 97,8% 

3º ANO EF 6,0% 

 

0,0% 94,0% 

 

9,3% 

 

0,0% 90,7% 0,0% 0,0% 100% 
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4º ANO EF 4,4% 

 

0,2% 95,4% 

 

0,0% 

 

0,0% 100% 0,0% 0,0% 100% 

5º ANO EF 5,2% 

 

0,0% 94,8% 

 

1,4% 

 

0,0% 98,6% 0,0% 0,0% 100% 

Fonte: INEP – Censo escolar 2013 

 

Gráfico 14 – Taxas de Rendimento – Anos Iniciais 2013 

 

Fonte: INEP – Censo escolar 2013 

Na tabela abaixo é possível observar as taxas de reprovação, abandono e 

aprovação nos Anos Finais de acordo com o Censo Escolar de 2013, os resultados 

apresentam índices de reprovação acima de 5% o que coloca o município em estado de 

alerta.  

Tabela 15 - Taxas de Rendimento Escolar dos Anos Finais da Educação Básica 

 

ANOS FINAIS Reprovação Abandono Aprovação 

6⁰ano EF 9,6% 

(68 reprovações) 

0,2% 

(2 abandonos) 

90,2% 

(636 aprovações) 

7⁰ano EF 8,1% 

(52 reprovações) 

0,4% 

(3 abandonos) 

91,5% 

(587 aprovações) 

8⁰ano EF 9,5% 0,8% 89,7%% 
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(53 reprovações) (5 abandonos) (496 aprovações) 

9⁰ano EF 10,0 % 

(71 reprovações) 

1,0%  

(8 abandonos) 

89,0% 

(630 aprovações) 

Fonte: INEP – Censo escolar 2013 

Os dados por rede de ensino no município de Fraiburgo no que se refere aos anos 

finais são apresentados da seguinte forma: 

Tabela 16 - Taxas de Rendimento Escolar dos Anos Finais da Educação Básica por dependência administrativa 
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6º ANO EF 10,4% 0,2% 89,4% 10,3% 0,0% 

 

89,7% 

 

0,0% 0,0% 100% 

7º ANO EF 9,8% 

 

0,4% 

 

89,8% 

 

5,7% 

 

0,0% 

 

94,3% 0,0% 0,0% 100% 

8º ANO EF 10,3% 

 

0,9% 88,8% 

 

0,0% 

 

0,0% 100% 3,6% 0,0% 96,4% 

9º ANO EF 6,5% 

 

1,0% 92,5% 

 

19,6% 

 

1,4% 79,0% 0,0% 0,0% 100% 

Fonte: INEP – Censo escolar 2013 

Gráfico 15 – Taxas de Rendimento – Anos Finais  2013 

 

Fonte: INEP – Censo escolar 2013 
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Ao analisar os dados referentes ao 9º ano do Ensino Fundamental é possível 

concluir que 89% dos alunos concluíram esta etapa da Educação Básica, sendo aprovados 

ao final do ano letivo de 2013, 10% dos alunos do 9º ano do Ensino Fundamental foram 

reprovados  e 1% dos alunos abandonaram os estudos.  

Gráfico 16 – Taxa  de rendimento 9° ano do Ensino Fundamental 2013 

 

Fonte: INEP – Censo escolar 2013 

Nos últimos anos, Fraiburgo tem conseguido reduzir as taxas de reprovação no 

Ensino Fundamental – Anos Iniciais, mas o maior desafio ainda está nos Anos Finais, já 

que a taxa de reprovação é praticamente o dobro dos Anos Iniciais. Além disso, os piores 

resultados ficam com a rede pública de ensino.  

Tabela 17 – Ensino Fundamental: evolução da taxa de reprovação por etapa de ensino e dependência adminis-

trativa 

ANO Anos Iniciais  Anos Finais 

Total Municipal Estadual Privada Federal Total Municipal Estadual Privada Federal 

2010 6,3 7,5 1,9 0,9 - 7,6 9,1 6,6 0,0 - 

2011 3,6 4,2 2,4 0,0 - 6,2 7,4 5,2 0,0 - 

2012 4,5 5,4 1,5 0,0 - 6,7 8,0 4,1 0,0 - 

2013 4,7 5,3 2,7 0,5 - 9,3 9,4 13,1 0,9 - 

Fonte: INEP – Censo escolar 2013 

Já as taxas de abandono no Ensino Fundamental estão em decadência nos 

últimos anos, entretanto, o maior problema continua nos Anos Finais do Ensino 

Fundamental. 

 

Aprovação Reprovação Abandono

89% 

10% 
1% 

Aprovação Reprovação Abandono



P á g i n a  | 48 

 

 
Plano Municipal de Fraiburgo – 2015/2025 

 
 

 
 

 
 

Tabela 18 – Ensino Fundamental: evolução da taxa de abandono por etapa de ensino e dependência administra-

tiva 

ANO Anos Iniciais  Anos Finais 

Total Municipal Estadual Privada Federal Total Municipal Estadual Privada Federal 

2010 0,3 0,3 0,3 0,0 - 0,8 1,4 0,2 0,0 - 

2011 0,2 0,2 0,2 0,0 - 0,5 0,6 0,5 0,0 - 

2012 0,3 0,4 0,4 0,0 - 0,9 0,9 0,9 0,0 - 

2013 0,1 0,2 0,0 0,0 - 0,6 0,6 0,6 0,0 - 

Fonte: INEP – Censo escolar 2013 

É importante uma investigação minuciosa no Ensino Fundamental, para 

identificar os motivos em relação aos resultados no que diz respeito a reprovação e 

evasão escolar nos anos finais, somente assim será possível criar estratégias pedagógicas 

capazes de corrigir as fragilidades e atender a população mais vulnerável.
8
 

Quando o aluno reprova ou abandona os estudos por dois anos ou mais, 

durante a trajetória de escolarização, ele acaba repetindo uma mesma série.  

Nesta situação, ele dá continuidade aos estudos, mas com defasagem em 

relação à idade considerada adequada para cada ano de estudo, de acordo com o que 

propõe a legislação educacional do país. Trata-se de um aluno que será contabilizado na 

situação de distorção idade-série.
9
 

Gráfico 17 – Taxas de distorção idade série do Ensino Fundamental por dependência administrativa 2013 

 

Fonte: INEP – Censo escolar 2013 
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O maior percentual de distorção idade-série está nos anos finais na rede 

municipal, nos anos iniciais o percentual se mantém tanto na rede municipal, quanto na 

estadual. Diferentemente do abandono, a distorção idade-série é percebida também na 

rede privada de ensino fundamental.  

Para garantir que pelo 95% dos jovens concluam o Ensino Fundamental na 

idade recomendada, é imprescindível desenvolver e executar políticas públicas para 

reduzir as taxas de distorção idade-série, reprovação e abandono, monitorando-as e 

avaliando sua eficácia para o público alvo. Atualmente cerca de 66,4% de pessoas com 

16 anos concluem o Ensino Fundamental em Fraiburgo, será necessário evoluir em 

28,6% para alcançar a meta nacional nos próximos 10 anos.  

A META 2 do Plano Municipal de Educação está diretamente relacionada a 

META  5, com a META 7 e com a META 15. 
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Durante muito tempo, era considerado analfabeto o indivíduo 

incapaz de escrever seu próprio nome. De um tempo para cá, o que define 

este indivíduo como analfabeto ou alfabetizado é o saber escrever um 

bilhete simples ou um recado, que são ações da escrita que a fazem ser uma 

prática social. 

Ser alfabetizado hoje significa incorporar as práticas da leitura e 

da escrita, adquirir competência para usá-las, envolver-se através de livros 

(assim como jornais, revistas etc.), saber preencher formulários, escrever 

cartas, localizar-se em catálogos telefônicos, compreender uma bula de 

remédio entre outros (SOARES, 2005). 
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2.1.1.2.1 Alfabetização  

Outra meta de igual importância é a que trata da alfabetização na idade certa, 

uma vez que na atualidade a política de alfabetização estabelece uma meta: a de 

alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade. O processo de leitura e escrita com 

letramento é de responsabilidade do poder público, devendo este, manter políticas que 

zelem pela aprendizagem das crianças. Os índices de aprendizagem tem revelado o baixo 

desempenho dos estudantes brasileiros nas competências da leitura e da escrita, o que 

conforma a fragilidade do processo de alfabetização. 

A proposta de organização dos três primeiros anos do Ensino Fundamental 

em um único ciclo exige mudanças no currículo para melhor trabalhar com a diversidade 

dos alunos e permitir que eles progridam na aprendizagem. A promoção dos alunos deve 

vincular-se às suas aprendizagens; não se trata, portanto, de promoção automática. Para 

garantir a aprendizagem, as escolas deverão construir estratégias pedagógicas para 

recuperar os alunos que apresentam dificuldades no seu processo de construção do 

conhecimento. 
10

 

Quanto aos processos avaliativos, parte integrante do currículo, há que partir 

do que determina a LDB em seus artigos 12,13 e 24, cujos comandos genéricos 

prescrevem o zelo pela aprendizagem dos alunos, a necessidade de prover os meios e as 

estratégias para recuperação daqueles com menor rendimento e consideram a prevalência 

dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, bem como os resultados ao longo do 

período sobre os de eventuais provas finais. 

Os procedimentos de avaliação adotados pelos professores e pela escola serão 

articulados às avaliações realizadas em nível nacional. A análise do rendimento dos 

alunos com base nos indicadores produzidos por essas avaliações deve auxiliar os 

sistemas de ensino e a comunidade escolar a redimensionarem as práticas educativas com 

vistas ao alcance de melhores resultados. 

Gráfico 18 – Total de matrículas em classes de alfabetização em 2013 

 

Fonte: MEC⁄ INEP⁄ Censo Escolar 
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No ano de 2013 o município de Fraiburgo tinha 1842 alunos em classes de 

alfabetização distribuídos entre as redes municipal, estadual e particular.  Ficou sob a 

responsabilidade da rede municipal a maior parte das matrículas nesta etapa da Educação 

Básica. 

No que se refere as taxas de rendimento apresentados no ciclo de 

alfabetização é possível perceber a seguinte situação: 

Tabela 19 – Taxas de rendimento escolar em classes de alfabetização 
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1º ANO EF 4,3% 0,4% 95,3% 0,0% 0,0% 

 

100% 

 

0,0% 0,0% 100% 

2º ANO EF 6,3% 

 

0,2% 

 

93,5% 

 

0,0% 

 

0,0% 

 

100% 2,2% 0,0% 97,8% 

3º ANO EF 6,0% 

 

0,0% 94,0% 

 

9,3% 

 

0,0% 90,7% 0,0% 0,0% 100% 

Fonte: MEC⁄ INEP⁄ Censo Escolar 

Cada rede de ensino vem enfatizando os ciclos de aprendizagem a sua maneira,  

percebemos na rede municipal a reprovação nos primeiros anos do ciclo de alfabetização, já na 

rede estadual não percebemos índices de reprovação no 1⁰ e no 2⁰anos,  serão percebidas no 

3⁰ano do ensino Fundamental, um índice bastante alto já que apresenta 9,3% nesta taxa. Na rede 

particular nota-se pequenos índices na taxa de reprovação. 

Tabela 20 – Evolução da taxa de reprovação em classes de alfabetização por etapa de ensino e dependência ad-

ministrativa 

 1⁰ ano do Ensino Fundamental 2⁰ ano do Ensino Fundamental 3⁰ano do Ensino Fundamental 

 Municipal Estadual Privada Municipal Estadual Privada Municipal Estadual Privada 

2010 2,7% 0,0% 0,0% 14,2% 0,0% 2,8% 8,2% 7,2% 2,1% 

2011 1,3% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 0,0% 5,6% 12,3% 0,0% 
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2012 3,1% 0,0% 0,0% 9,6% 0,0% 0,0% 6,7% 7,1% 0,0% 

2013 4,3% 0,0% 0,0% 6,3% 0,0% 2,2% 6,0% 9,3% 0,0% 

Fonte: MEC⁄ INEP⁄ Censo Escolar 

Como os índices de reprovação em classes de alfabetização apresentam-se 

bastante altos na rede municipal e na rede estadual surge a necessidade de rever a 

metodologia e as estratégias usadas neste ciclo, visto que o objetivo é assegurar que todas 

as crianças sejam alfabetizadas até os 8 anos de idade.  

Dentro desta visão, a alfabetização é, sem dúvida, uma das prioridades 

nacionais no contexto atual, pois o professor alfabetizador tem a função de auxiliar na 

formação para o bom exercício da cidadania. Para exercer sua função de forma plena é 

preciso ter clareza do que ensina e como ensina. Para isso, não basta ser um reprodutor de 

métodos que objetivem apenas o domínio de um código linguístico. É preciso ter clareza 

sobre qual concepção de alfabetização está subjacente à sua prática.
11

 

A Provinha Brasil
12

 é um instrumento pedagógico, sem finalidades 

classificatórias, que fornece informações sobre o processo de alfabetização e de 

matemática aos professores e gestores das redes de ensino, e conforme Portaria 

Normativa n⁰10, de 24 de abril de 2007, tem os seguintes objetivos: 

 

a) Avaliar o nível de alfabetização dos educandos nos anos iniciais do 

ensino fundamental; 

b) Oferecer às redes e aos professores e aos gestores de ensino um 

resultado da qualidade da alfabetização, prevenindo o diagnostico 

tardio das dificuldades de aprendizagem;  

c) Concorrer para a melhoria da qualidade de ensino e redução das 

desigualdades, em consonância com as metas e políticas estabelecidas 

pelas diretrizes da educação nacional.  

                                                           
11

 Texto Base: www.pacto.mec.br 
12

 O Governo Federal disponibiliza a Provinha Brasil para todas as instituições públicas. Seus objetivos são: 
avaliar o nível de alfabetização dos educandos nos anos iniciais do ensino fundamental; oferecer às redes 
e aos professores e gestores de ensino um resultado da qualidade da alfabetização, prevenindo o 
diagnóstico tardio das dificuldades de aprendizagem; e concorrer para a melhoria da qualidade de ensino 
e redução das desigualdades, em consonância com as metas e políticas estabelecidas pelas diretrizes da 
educação nacional.  
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A aplicação deste diagnóstico não é obrigatório, e os resultados servem para 

um planejamento interno. 

Até 2013, não havia um instrumento próprio de avaliação nacional em larga 

escala específica para aferir a qualidade da alfabetização. A Avaliação Nacional de 

Alfabetização (ANA) foi incorporada ao Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB) em 2013, por meio da Portaria Ministerial nº 482/2013, e seu objetivo principal é 

de avaliar os níveis de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa, Alfabetização 

Matemática e as condições de oferta do Ciclo de Alfabetização das redes públicas (INEP, 

2014). Os professores e gestores também são avaliados.
13

 

Os resultados de 2013 foram divulgados em 2014 apenas para os diretores escolares, 

já os resultados preliminares da prova ANA 2014 serão divulgados em maio de 2015. Nessa 

etapa, apenas os diretores das escolas poderão ter acesso aos resultados, já que são preliminares. 

Os resultados finais serão divulgados até agosto de 2015. 

Participam da ANA as escolas públicas urbanas e rurais com no mínimo, 10 

estudantes matriculados no 3º ano do Ensino Fundamental, organizado no regime de 9 anos.  

Desde o ano de 2013, escolas públicas municipais e estaduais participam do Pacto 

Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, uma parceria entre governos que vem primeiramente 

oferecer formação continuada aos professores, além de oferecer materiais e referencias 

bibliográficas para auxiliar neste planejamento.  

Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores 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  de professores para a alfabetização é uma 

das  estratégias que o Plano Nacional de Educação traz em seu direcionamento. 

Tabela 21 – Demonstrativo de professores dos três primeiros anos do Ensino Fundamental com Superior Com-

pleto e com Pós-graduação Stricto Sensu 

Ano Com Superior Completo Com pós-graduação stricto sensu 

2007 68,9% 93 1,5% 2 

2008 78,6% 99 1,6% 2 

2009 73,6% 81 0,9% 1 

2010 75% 81 1,9% 2 

2011 82,8% 82 2% 2 

2012 86,7% 104 0,8% 1 

2013 88,2% 105 1,7% 2 

Fonte: MEC⁄ INEP⁄ Censo Escolar 

                                                           
13

 Texto base retirado do Plano Estadual de Educação 
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A pós-graduação stricto sensu é comumente conhecida como Mestrado, nota-

se que no município de Fraiburgo a taxa de professores alfabetizadores com curso 

superior completo ainda não atinge 100%, este dado cai ainda mais quando tratamos do 

mestrado, apenas 2 professores com mestrado trabalharam em classe de alfabetização no 

ano de 2013 na rede pública. Na rede privada não temos professores com mestrado 

trabalhando em classes de alfabetização.  

Gráfico 19 – Porcentagem de professores da rede pública com ensino superior ou mestrado em classes de alfabe-

tização 

 

Fonte: MEC⁄ INEP⁄ Censo Escolar 
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[...] o ensino fundamental deverá atingir a sua universalização, 

sob a responsabilidade do Poder Público, considerando a indissociabilidade 

entre acesso, permanência e qualidade da educação escolar. O direito ao 

ensino fundamental não se refere apenas à matrícula, mas ao ensino de 

qualidade, até a conclusão. (BRASIL, 2001, p. 19). 
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2.1.1.2.2 Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
14

 

O IDEB é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil. 

Para fazer essa medição, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) 

utiliza uma escala que vai de 0 a 10. A meta para o Brasil é alcançar a média 6.0 até 

2021, patamar educacional correspondente ao de países da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), como Estados Unidos, Canadá, 

Inglaterra e Suécia. 

Criado pelo Instituto Nacional de Pesquisa Educacional Anísio Teixeira (Inep) em 

2007, o IDEB sintetiza em um único indicador dois conceitos importantes para aferir a qualidade 

do ensino no país: 

Fluxo: representa a taxa de aprovação dos alunos; 

Aprendizado: corresponde ao resultado dos estudantes no Saeb (Sistema de 

Avaliação da Educação Básica), aferido tanto pela Prova Brasil, avaliação censitária do ensino 

público, e a Aneb, avaliação amostral do Saeb, que inclui também a rede privada. 

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

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

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

também o mérito de equilibrar as duas dimensões: se um sistema de ensino retiver seus alunos 

para obter resultados de melhor qualidade no Saeb ou Prova Brasil, o fator fluxo será alterado, 

indicando a necessidade de melhoria do sistema. Se, ao contrário, o sistema apressar a aprovação 

do aluno sem qualidade, o resultado das avaliações indicará igualmente a necessidade de melhoria 

do sistema. 

O IDEB também é importante por ser condutor de política pública em prol 

da qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de qualidade 

do PDE para a educação básica. O Plano de Desenvolvimento da Educação estabelece, 

como meta, que em 2022 o IDEB do Brasil seja 6,0 – média que corresponde a um 

sistema educacional de qualidade comparável a dos países desenvolvidos. Por isso, antes 

de iniciar qualquer estudo referente ao IDEB é preciso ter em mente que: 

Um sistema educacional que reprova sistematicamente seus 

estudantes, fazendo com que grande parte deles abandone a escola 

antes de completar a Educação Básica, não é desejável, mesmo que 

aqueles que concluem essa etapa de ensino atinjam elevadas 

pontuações nos exames padronizados. Por outro lado, um sistema em 

que todos os estudantes concluem o Ensino Médio no período correto 

não é de interesse caso os estudantes aprendam muito pouco na 

escola. Em suma, um sistema de ensino ideal seria aquele em que 

todas as crianças e adolescentes tivessem acesso á escola, não 

desperdiçassem tempo com repetências, não abandonassem a escola 

precocemente e, ao final de tudo, aprendessem. (FERNANDES, 2007 

p. 5) 

                                                           
14

 Texto Base : www.qedu.org.br 
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Desde o primeiro ano de observação do IDEB a educação fraiburguense tem 

tentado superar as metas estabelecidas.  

Gráfico 20 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Evolução 2007 a 2013 Anos Iniciais 

 

Fonte: MEC⁄ INEP 

Observando a evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

dos Anos Iniciais é possível notar que o município de Fraiburgo vem conseguindo 

superar o índice nacional, todas as redes de ensino também tem superado as metas 

projetadas.  

Gráfico 21 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Evolução 2007 a 2013 Anos Finais 

 

Fonte: MEC⁄ INEP 
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Observando a evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

dos Anos Finais é possível notar que o município de Fraiburgo vem conseguindo superar 

o índice nacional, a rede estadual no ano de 2013 não conseguiu atingir a meta projetada 

que era de 5,2. 

Gráfico 22 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – Evolução 2007 a 2013 Ensino Médio 

 

Fonte: MEC⁄ INEP 

Já a evolução do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica do Ensino 

Médio no Estado de Santa Catarina é possível notar que o estado vem conseguindo 

superar o índice nacional, no ano de 2013 a rede pública não conseguiu atingir a meta 

projetada que era de 4,0 e mesmo a rede privada que apresenta um índice muito superior 

ao ensino público no ano de 2013 não atingiu a meta projetada que era de 6,2. 

Tabela 22 – IDEB Observado e projeções  15 

 

 IDEB OBSERVADO PROJEÇOES 

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Total 

Santa 

Catarina 

4,4 4,9 5,2 5,8 5,9 4,5 4,8 5,2 5,5 5,8 6,0 6,3 6,5 

Pública 

Fraiburgo 

3,7 4,6 5,2 5,6 5,4 3,8 4,1 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7 5,9 

                                                           
15

 Mesmo sendo criado em 2007, o IDEB possui resultados desde 2005 por causa da reformulação do 
SAEB, permitindo a primeira avaliação universal da Educação Básica pública (PROVA BRASIL). 
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Privada 

SC 

6,4 6,6 7,1 7,1 7,5 6,5 6,7 7,0 7,2 7,4 7,5 7,7 7,8 

Estadual 4,1 5,1 5,4 6,1 6,2 4,2 4,5 4,9 5,2 5,5 5,8 6,0 6,3 

Municipal 3,6 4,6 5,2 5,5 5,1 3,6 4,0 4,4 4,7 5,0 5,2 5,5 5,8 

Anos Finais do Ensino Fundamental 

Total 

Santa 

Catarina 

4,3 4,3 4,5 4,9 4,3 4,3 4,5 4,7 5,1 5,5 5,7 6,0 6,2 

Pública 

Fraiburgo 

3,9 4,1 4,5 4,8 4,6 3,9 4,1 4,3 4,7 5,1 5,4 5,6 5,8 

Privada 

SC  

5,9 5,9 6,3 6,4 6,4 6,0 6,1 6,3 6,6 6,9 7,1 7,2 7,4 

Estadual 4,3 4,1 4,5 5,0 4,8 4,4 4,5 4,8 5,2 5,5 5,8 6,0 6,2 

Municipal 3,5 4,0 4,6 4,7 4,5 3,5 3,6 3,9 4,3 4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino Médio 

Total 3,8 4,0 4,1 4,3 4,0 3,8 3,9 4,1 4,4 4,7 5,2 5,4 5,6 

Estadual 3,5 3,8 3,7 4,0 3,6 3,5 3,6 3,8 4,0 4,4 4,8 5,1 5,3 

Privada 5,7 5,5 6,1 6,0 5,9 5,7 5,8 6,0 6,2 6,5 6,8 7,0 7,1 

Fonte: IDEB/INEP/MEC 

O Estado de Santa Catarina, assim como o município de Fraiburgo vem ao 

longo dos anos conseguindo atingir as projeções do IDEB, no ano de 2013 os Anos Finais 

e o Ensino Médio apresentaram uma queda em seus resultados não atingindo a meta 

projetada para aquele ano, inclusive a rede privada demonstrou-se vulnerável nestas duas 

etapas da Educação Básica.  

Os dados referentes as escolas privadas são por amostragem, mas o INEP 

pretende que a participação das escolas particulares seja obrigatória.  

Mesmo os anos iniciais que alcançaram a meta projetada em 2013 estão em 

estado de alerta, pois além da rede estadual as demais obtiveram um resultado em 2013 

muito próximo a meta projetada para 2015. 

Entretanto, precisamos compreender que as avaliações externas não devem 

ser enfatizadas e analisadas somente no ano em que as provas são aplicadas, pois desta 

forma tornar-se-ia uma ação restrita que avalia parte do contexto escolar. Assim sendo, os 

resultados precisam ser analisados como um todo, motivos que levam a reprovação, o 

abandono e principalmente, a não aprendizagem.  
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Por exemplo, quando analisamos os resultados do IDEB por escolas vamos 

perceber que nos anos iniciais apenas as escolas da rede estadual atingiram a meta 6 e 

precisam manter os resultados em 2015, pois demonstraram crescimento no IDEB. Têm o 

desafio de manter o crescimento do IDEB para garantir o aprendizado de todos os alunos. 

Já as escolas da rede municipal estão em estado de atenção, pois as que atingiram a meta 

projetada em 2013 estão muito próximas da meta projetada para 2015 o que nos faz 

compreender que: escolas em situação de atenção não foram bem em dois critérios entre 

os três analisados. Têm o desafio de crescer para atingir as metas planejadas. 

Ao analisarmos os resultados do IDEB por escolas de anos finais é possível 

perceber que tanto as escolas da rede municipal, quanto da rede estadual na sua maioria 

estão em estado de atenção, pois não foram bem em dois critérios entre os três analisados 

em 2013 e têm o desafio de crescer para atingir as metas planejadas. O declínio dos anos 

finais foi sentido no país inteiro. 

Por que a nota 6.0?
16

 

A definição da meta nacional do IDEB de 6.0 significa que o país deve atingir 

em 2021, considerando os anos iniciais do ensino fundamental, o nível de qualidade 

educacional, em termos de proficiência e rendimento (taxa de aprovação), da média dos 

países desenvolvidos (média dos países membros da OCDE) observada atualmente. 

Segundo o Inep, isso significa progredir do valor nacional 3,8, registrado em 2005 na 

primeira fase do ensino fundamental, para um IDEB igual a 6,0 em 2021. Com isso, espera-se que 

o Brasil se posicione entre os países com os melhores sistemas de ensino do mundo. 

Essa comparação internacional foi possível devido a uma técnica de 

compatibilização entre a distribuição das proficiências observadas no Pisa (Programme for 

Internacional Student Assessment) e no Saeb. A partir disso, derivou-se a proposta de uma meta 

de desempenho médio para o Brasil nas avaliações de 2021. A taxa de aprovação sugerida para 

compor a meta relativa ao IDEB é de 96%. 

A meta 7 do PNE vem fomentar a qualidade da educação básica em todas as 

etapas e modalidades, com melhoria do fluxo de aprendizagem escolar e da aprendizagem 

de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 

Tabela 23 – Demonstrativo projeções IDEB Educação Básica Fraiburgo/SC 

 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais EF 4,9 5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos Finais EF 4,4 4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino Médio 3,9 4,3 4,7 5,0 5,2 

Fonte:MEC/INEP 

                                                           
16

 Texto base:www.qedu.org.br 
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Entretanto, o IDEB não é um indicador que se resume a uma escala de 0 a 

10, o desempenho dos alunos na Prova Brasil/SAEB e o aumento das taxas de aprovação 

vão contribuir ou não, para que o município, as redes, as escolas sejam capazes de atingir 

as metas projetadas. 

A Prova Brasil é uma avaliação censitária que engloba os alunos da 4ª 

série/5ºano e 8ªsérie/9ºano do Ensino Fundamental das escolas públicas das redes 

municipais, estaduais e federal, com o objetivo de avaliar a qualidade do ensino. 

Participam desta avaliação as escolas que possuem, no mínimo, 20 alunos matriculados 

nas séries/anos avaliados, sendo os resultados disponibilizados por escola e por ente 

federativo.  

A Prova Brasil procura avaliar o aprendizado realizado ao longo da 

trajetória escolar do aluno. Assim, são avaliadas habilidades relativas a anos anteriores ao 

que ele está matriculado e também a anos posteriores. O conjunto dessas habilidades são 

organizadas em competências.  Seu resultado é um dos componentes utilizados no cálculo 

do IDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica), que ao utilizar outros fatores 

no cálculo, define uma nota que pode ir de 0 até 10 para as escolas, cidades, estados e 

para o Brasil. 

Na Prova Brasil, o resultado do aluno é apresentado em pontos numa escala 

(Escala SAEB). Discussões promovidas pelo comitê científico do movimento “Todos 

Pela Educação”, composto por diversos especialistas em educação, indicaram qual a 

pontuação a partir da qual se pode considerar que o aluno demonstrou o domínio da 

competência avaliada. Decidiu-se que, de acordo com o número de pontos obtidos na 

Prova Brasil, os alunos são distribuídos em 4 níveis em uma escala de proficiência: 

Insuficiente, Básico, Proficiente e Avançado.  

Tabela 24 – Desempenho PROVA BRASIL 

FRAIBURGO/SC ANOS INICIAIS EF ANOS FINAIS EF 

Matemática Língua 

Portuguesa 

Matemática Língua 

Portuguesa 

Total 36% 48% 14% 30% 

Municipal 31% 42% 13% 25% 

Estadual 53% 67% 15% 39% 

Fonte:MEC/INEP 

 Ao analisar os dados da Prova Brasil na rede municipal pode-se concluir 

que em português no 5º ano dos 186 alunos que realizaram a prova, apenas 77 alunos 

demonstraram o aprendizado adequado no que se refere a competência de leitura e 

interpretação, este dado cai ainda mais nos anos finais quando no 9º ano dos 395 alunos 

que realizaram a Prova Brasil apenas 96 demonstraram a aprendizado adequado. 
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Já em Matemática também na rede municipal pode-se concluir que no 5º 

ano dos 186 alunos que realizaram a prova, 56 demonstraram um aprendizado adequado 

no que se refere a competência de resolução de problemas, este dado também cai nos 

anos finais quando no 9º ano dos 395 alunos que realizaram a Prova Brasil apenas 53 

demonstraram aprendizado adequado. 

A rede estadual no município de Fraiburgo apresenta resultados 

significativos em relação à rede municipal. Ao analisar os dados da Prova Brasil na rede 

estadual pode-se concluir que em português no 5º ano dos 70 alunos que realizaram a 

prova,  46 alunos demonstraram o aprendizado adequado no que se refere a competência 

de leitura e interpretação, este dado cai ainda  nos anos finais quando no 9º ano dos 212 

alunos que realizaram a Prova Brasil apenas 82 demonstraram  aprendizado adequado. 

Em Matemática na rede estadual pode-se concluir que no 5º ano dos 70 

alunos que realizaram a prova, 37 demonstraram um aprendizado adequado no que se 

refere a competência de resolução de problemas, este dado também cai significativamente 

nos anos finais quando no 9º ano dos 212 alunos que realizaram a Prova Brasil apenas 32 

demonstraram aprendizado adequado. 

Gráfico 23 – Alunos do 5° ano do Ensino Fundamental com pontuação acima do nível considerado adequado 

Prova Brasil 

 

 

Fonte:MEC/INEP 

Contudo analisando a série histórica da média dos anos iniciais no 

desempenho na Prova Brasil , constata-se que o município de Fraiburgo tem empregado 

esforços para superar as desigualdades, uma vez que, em sua maioria, os resultados se 
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Gráfico 24 – Alunos do 9° ano do Ensino Fundamental com pontuação acima do nível considerado adequado 

Prova Brasil 

 

Fonte:MEC/INEP 

Nos anos finais do Ensino Fundamental apesar dos índices de desempenho 

na Prova Brasil serem muito baixos, os mesmos vêm em evolução.  

É preciso diminuir as desigualdades de aprendizagem por meio de 

estratégias que levem em consideração as condições socioeconômicas, culturais e 

educacionais desses estudantes, a fim de levá-los a patamares mais adequados de 

aprendizagem. 
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A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, 

assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores. 

BRASIL, Lei nº 9.394/1996, Art. 22. 
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2.1.1.3 – Ensino Médio 

 

O Ensino Médio, com duração de três anos, é de responsabilidade dos estado. 

Nesse período, são aprofundados os conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

buscando articular o conteúdo com a preparação básica para o trabalho e a cidadania. 

Outra função do ensino médio é propiciar a formação ética, o desenvolvimento da 

autonomia intelectual e do pensamento crítico e a compreensão dos fundamentos 

científico-tecnológicos dos processos produtivos. 

Tudo isso permite ao estudante concluir a educação básica dominando 

conhecimentos e habilidades que possibilitem escolher rumos na vida adulta. Ele deve 

estar preparado para a inserção no mercado de trabalho e também, para poder seguir o 

caminho do ensino superior. 

Tamanha a importância do cidadão concluir o Ensino Médio nos dias atuais, a 

meta 3 traz em sua descrição um grande desafio a sociedade como um todo: 

universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda população de 15 a 17 anos e 

elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de matrículas no 

ensino médio para 85%. Este desafio se mostra principalmente pela evasão escolar após 

a conclusão do Ensino Fundamental. 

O Ensino Médio no município de Fraiburgo é ofertado pela rede estadual, 

particular e federal, contabilizando no ano de 2013 1.692 matrículas.  

De acordo com o IBGE/Censo Demográfico 2010, 85,5% de jovens de 15 a 

17 anos frequentavam a escola em Fraiburgo, cerca de 1.663 jovens, este dado cai para 

58,3% quando se refere a escolarização desta mesma população em relação ao Ensino 

Médio, o que nos leva  a crer na distorção idade-série e no abandono escolar no 

transcursar do caminho. 

Gráfico 25 – Ensino Médio: Total de matrículas por dependência administrativa 2013 

 

Fonte: MEC⁄ INEP⁄ Censo Escolar 
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Analisando o gráfico acima é possível confirmar que a rede estadual é 

responsável por 88,48% das matrículas efetivadas em 2013 no Ensino Médio, a rede 

privada teve uma taxa de matrículas no Ensino Médio de 9,57% e a rede federal 1,95% 

das matrículas.  

Gráfico 26 – Ensino Médio: Total de matrículas                                                Gráfico 27  - Ensino Médio: Total de 

   por zona de localização 2013                                                                       estabelecimentos por zona de localização 

 

Fonte: MEC⁄ INEP⁄ Censo Escolar 

A maior taxa de matrículas está centralizada na zona urbana a qual tem 5 

estabelecimentos que ofertam o Ensino Médio, destas, 2 são particulares e 3 são da rede 

estadual. Também é da rede estadual a única escola no município que oferece Ensino 

Médio no campo.  

Os alunos do campo que frequentam o Ensino médio são transportados 

diariamente até a zona urbana com transporte escolar, existe uma parceria entre o 

governo estadual e municipal para garantir este direito ao estudante. 

Nos últimos anos, em decorrência dos dispositivos legais, diversas políticas 

públicas para o Ensino Médio foram criadas e aplicadas com o intuito de galgar a 

universalização desta etapa do ensino à população de 15 a 17 anos de idade. Exemplo 

disso, foi a criação do Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI) e do Programa 

Nacional de acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC). 
17

 

De acordo com o MEC, o Programa Ensino Médio Inovador (ProEMI), 

instituído pela Portaria nº 971/2009, que integra as ações do Plano de Desenvolvimento 

da Educação (PDE), é uma estratégia do Governo Federal para induzir a reestruturação 

dos currículos do Ensino Médio. Este Programa tem como objetivo oportunizar ao 

adolescente e ao jovem a ampliação do tempo escolar, integrado à sua formação, 
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atividades de aprendizagem voltadas à cultura, à arte, ao esporte, ao empreendedorismo, à 

sustentabilidade e à tecnologia, com conteúdos curriculares organizados a partir de um 

planejamento interdisciplinar construído coletivamente. Fraiburgo conta com 2 (duas) 

escolas de Ensino Médio  com tempo integral.
18

 

Tabela 25 – Ensino Médio: Evolução no total de matrículas por dependência administrativa 

 

Dep. Adm. 2010 2011 2012 2013 

Estadual 1410 1406 1375 1497 

Particular 153 137 165 162 

Federal - - - 33 

Total 1563 1543 1540 1692 

Fonte: INEP – Instituto Nacional e Pesquisas Anísio Teixeira⁄ Censo Escolar 

No comparativo de 2010 a 2013, houve um aumento de 7,63% na taxa de 

matrículas no Ensino Médio no município de Fraiburgo. O Ensino Médio no País e, 

consequentemente em Santa Catarina se apresenta de forma diversificada, 

compreendendo cursos como: médio (formação geral), médio integrado à educação 

profissional e magistério, além da sua oferta na modalidade de Educação de Jovens e 

Adultos. 

Redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem 

como a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender toda a 

demanda, de acordo com as necessidades específicas dos alunos também mostra-se um 

grande desafio. 

Tabela 26 – Ensino Médio : Total de matrículas por turno 

ANO MATUTINO VESPERTINO NOTURNO 

2007 33,2% 466 15,3% 215 51,5% 722 

2008 39% 606 7,6% 118 53,4% 831 

2009 41% 652 12,1% 193 46,9% 747 

2010 45,3% 708 10,2% 159 44,5% 696 

2011 41,6% 642 11,2% 173 47,2% 728 

2012 42,3% 651 11,9% 184 45,8% 705 

2013 44,1% 731 14,9% 248 41% 680 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar 
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A partir dos dados apresentados acima vemos que existe um equilíbrio quanto 

à procura pelo ensino médio. A porcentagem de estudantes no período noturno é bastante 

grande, na maior parte dos casos os estudantes conciliam os estudos com o trabalho. 

A rede privada oferece ensino médio somente no período matutino. 

Gráfico 28 – Ensino Médio: Evolução de matrículas das escolas públicas por turno 

 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar 

No município de Fraiburgo a expansão das matrículas gratuitas de ensino 

médio integrado à Educação Profissional, observando as peculiaridades das populações 

do campo mantem-se estáveis nos últimos anos: 

Gráfico 29 – Ensino Médio: Integrado a Educação Profissional – Campo 

 

 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar 
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Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 

17 anos de idade será desafiador pelo curto espaço de tempo e pelo fato de ter uma 

parcela significativa da população nesta faixa etária fora da escola e outra parcela com 

atraso escolar. Fatores como a reprovação, o abandono, a falta de atrativos do ensino 

Médio e a inserção no mundo do trabalho contribuem para esta realidade. 

Os indicadores de rendimento escolar mostram taxas de aprovação no Ensino 

Médio maiores na rede privada, além das taxas de reprovação e de abandono serem quase 

imperceptíveis. Já na rede estadual nota-se uma taxa de abandono bastante alta, é preciso 

tomar conhecimento das causas para que seja possível intervir de maneira positiva.  

Gráfico 30 – Ensino Médio: taxas de Rendimento 2013 

 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar 

Tabela 27 - Ensino Médio: Evolução das taxas de rendimento por dependência administrativa 

Ano Taxa aprovação Taxa reprovação Taxa abandono 

Total Estadual Particular Total Estadual Particular Total Estadual Particular 

2010 78% 75,6% 98,1% 12,3% 13,4% 1,9% 9,8% 11% 0,0% 

2011 77,4% 75,3% 99,2% 9,9% 10,8% 0,8% 12,7% 13,9% 0,0% 

2012 80,5% 78,4% 98,1% 9,3% 10,2% 1,9% 10,2% 11,4% 0,0% 

2013 78,7% 76,7% 97,5% 9,1% 10% 1,3% 12,2% 13,3% 1,2% 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar 
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As taxas de reprovação e abandono praticamente não são notadas na rede 

privada que mantém uma taxa bastante elevada no que se refere a aprovação dos alunos. 

Já na escola pública as taxas de aprovação também se mantém estáveis, o que se alterna 

são as taxas de abandono e reprovação. Observa-se que a taxa de reprovação vem 

diminuindo, mas ao mesmo tempo, a de abandono escolar aumenta nos últimos anos.  

Gráfico 31 – Ensino Médio: taxas de rendimento por série 

 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar 

No que se refere às taxas de rendimento o 1º ano do Ensino Médio mostrou-

se mais vulnerável ao abandono e a reprovação. 

Em 2013, o País registrou 29,5% dos estudantes matriculados no Ensino 

Médio com distorção idade-série. Em Fraiburgo esta taxa registrou 19% dos estudantes 

matriculados no Ensino Médio que estavam em situação de distorção idade-série.  

Gráfico 32 – Ensino Médio – Distorção idade -série 2013 

 

Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI 
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Gráfico 33 – Ensino Médio: Distorção idade-série por rede 2013 

 

Fonte: MEC/INEP/DEED/CSI 

O gráfico acima nos mostra que temos uma grande missão no que se refere a 

distorção idade-série, nota-se que as taxas nos últimos anos mantêm-se estáveis, mesmo 

assim, um percentual bastante alto. É importante considerar que este problema não 

começa, necessariamente, no Ensino Médio. É preciso analisar tal situação desde a 

Educação Infantil, perpassando pelo Ensino Fundamental onde se observa reprovação 

significativa nos anos finais, até chegar às implicações do Ensino Médio. 

Portanto, para universalizar o atendimento escolar à população de 15 a 17 

anos de idade e elevar a taxa líquida de frequência, é necessário um olhar para a 

Educação Básica como um todo, com investimentos maciços na formação dos 

profissionais da educação, na infraestrutura e nos currículos escolares.  

Cabe aqui destacar que a META 3 do Plano Municipal de Educação de 

Fraiburgo está diretamente ligada a Meta 6 , a META 7 e a META 15 considerando que o 

Ensino Médio urge por maiores investimentos, seja na estrutura física, seja na busca por 

novas metodologias, como é o caso do ProEMI.  
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O Enem surgiu como forma de valorizar a lógica e a capacidade 

de interpretação do aluno, estimulando o raciocínio e as ideias. 
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2.1.1.3.1 – ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio 
19 

Instituído em 1998 pelo Ministério da Educação (MEC) e realizado 

anualmente pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep), o Enem se tratava apenas de um teste para avaliar as competências desenvolvidas 

ao longo da educação básica. 

Um dos seus objetivos  é a seleção para o ingresso no ensino superior, a ava-

liação passa pelo  domínio de competências e habilidades em quatro áreas do conheci-

mento e em redação. 

Atualmente, a prova é composta por 180 questões de múltipla escolha, distri-

buídas da seguinte maneira: 

 Área do conhecimento: Ciências da Natureza e suas tecnologias 

 Disciplinas avaliadas: Química, Física e Biologia 

 Número de itens: 45 

  

 Área do conhecimento: Ciências Humanas e suas tecnologias 

 Disciplinas avaliadas: História, Geografia, Filosofia e Sociologia 

 Número de itens: 45 

  

 Área do conhecimento: Linguagens, Códigos e suas tecnologias 

 Disciplinas avaliadas: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Estrangeira (Inglês 

ou Espanhol), Artes, Educação Física e Tecnologias da Comunicação e Informa-

ção 

 Número de itens: 45 

  

 Área do conhecimento: Matemática e suas tecnologias 

 Disciplinas avaliadas: Matemática (Álgebra e Geometria) 

 Número de itens: 45 

  

 Redação: Avalia cinco competências. A nota para cada uma vai de 0 a 200. A no-

ta final é a soma simples das obtidas em cada competência. 

O Enem ocorre anualmente, geralmente no mês de novembro,  em todo o 

Brasil e não é obrigatório. As provas são aplicadas em dois dias, sempre aos sábados e 

domingos. 

1º Dia: Ciências da Natureza e suas tecnologias e Ciências Humanas e suas tecnologias. 
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2º Dia: Linguagens, Códigos e suas tecnologias, Matemática e suas tecnologias e Reda-

ção. 

Qualquer pessoa pode participar do Enem, basta realizar sua inscrição pelo si-

te do exame no período determinado pelo Inep. Assim, podem fazer a prova estudantes 

do ensino médio para testar seus conhecimentos, que está concluindo ou já terminou o 

ensino médio para ingressar na universidade e pessoas maiores de 18 anos que não con-

cluíram o ensino médio e desejam obter a certificação de conclusão desta etapa de ensino. 

Além disso,  o Enem permite que pessoas em reclusão também realizem o 

exame. As provas são aplicadas dentro das unidades prisionais em data diferente. 

Com a criação do ProUni (Programa Universidade para Todos), em 2004, a 

nota obtida no Enem passou a ser utilizada para a obtenção de bolsas de estudos integrais 

e parciais em cursos de graduação em universidades e faculdades particulares.  

Outro grande marco no ensino superior brasileiro foi a implementação do Sis-

tema de Seleção Unificada (SiSU), em 2009. Ele utiliza a nota do Enem como forma de 

ingresso em várias instituições públicas de ensino superior, como as universidades fede-

rais e os institutos federais de educação profissional e tecnológica. Segundo o Inep, a 

ideia é democratizar as oportunidades de concorrência às vagas federais de ensino superi-

or por meio de um processo nacional, dando a possibilidade de estudantes de qualquer 

estado poder concorrer a vagas de qualquer região. 

Outra vantagem, é que jovens maiores de 18 anos que ainda não concluíram o 

Ensino Médio podem obter a certificação de conclusão desta etapa de ensino utilizando 

apenas a nota do Enem desde 2012.  

Implementado em meados de 2011, o Programa Ciência sem Fronteiras é uma 

grande oportunidade para jovens universitários e pesquisadores. Porém, um dos requisitos 

para participar do programa na graduação é ter realizado o Enem. O programa visa pro-

porcionar a estudantes de graduação e pós-graduação a experiência de estudar em facul-

dades de excelência, em diversos países.  

Tabela 28 - Médias das escolas do município em redação e demais áreas do conhecimento avaliadas pelo Enem 

Escola Rede Taxa de 

participação 

Ciências 

Humanas 

Ciências da 

Natureza 

Linguagens 

e Códigos 

Matemática Redação 

CARLOS 

DRUMMOND 

DE 

ANDRADE 

Privada 70,59% 527,1 504,6 518,7 553,6 535 
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EEB VINTE E 

CINCO DE 

MAIO 

Estadual 75,00% 492,2 443,6 454,9 454,5 384,4 

FRAIBURGO 

CEFRAI 

Privada 92,00% 569,3 549,2 547,9 611,3 571,3 

GONCALVES 

DIAS 

Estadual 53,39% 490,4 453,5 475,8 500,6 482,9 

SAO JOSE Estadual 84,38% 492,2 464,1 475,5 516 490,4 

Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/682-fraiburgo/enem 

 

Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/682-fraiburgo/enem 
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A arquitetura escolar pode ser vista como um programa 

educador, ou seja, como um elemento do currículo invisível ou silencioso, 

ainda que ela seja, por si mesma, bem explícita ou manifesta.  

Escolano 
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2.1.2 Aprendizagem e infraestrutura 

Uma das questões bastante discutidas no que se refere a uma educação de 

qualidade está relacionada a infraestrutura das escolas. Pensando nisso, considerou-se de 

relevância trazer indicadores que identifiquem a real situação das escolas no município de 

Fraiburgo. 

A disponibilidade de computadores e internet de boa qualidade é 

fundamental nos dias atuais para que seja possível promover a utilização pedagógica das 

tecnologias da informação e da comunicação por professores e alunos. 

Tabela 29 – Demonstrativo de escolas da Educação Básica com computador disponível para alunos 

Ano Todas as Redes Rede Pública Rede Privada 

2007 30,3% 10 20,7% 6 100% 4 

2008 30,3% 10 23,3% 7 100% 3 

2009 46,9% 15 43,3% 13 100% 2 

2010 55,6% 20 52,9% 18 100% 2 

2011 63,9% 23 61,8% 21 100% 2 

2012 63,9% 23 61,8% 21 100% 2 

2013 64,9% 24 62,9% 22 100% 2 

Fonte: MEC/INEP 

Existe uma evolução considerável no que diz respeito a disponibilidade de 

computadores aos alunos da Educação Básica no município de Fraiburgo. O computador, nos dias 

atuais é sem dúvida essencial para orientar e organizar o trabalho dos profissionais da educação 

básica a fim de que o processo pedagógico da escola e do sistema seja favorável a um processo de 

ensino –aprendizagem de qualidade. 

Tabela 30 – Demonstrativo de laboratórios de informática em escolas da Educação Básica 

Ano Todas as Redes Rede Pública Rede Privada 

2007 24,2% 8 17,2% 5 75% 3 

2008 21,2% 7 16,7% 5 66,7% 2 

2009 46,9% 15 43,3% 13 100% 2 

2010 58,3% 21 55,9% 19 100% 2 

2011 63,9% 23 61,8% 21 100% 2 

2012 63,9% 23 61,8% 21 100% 2 

2013 64,9% 24 62,9% 22 100% 2 

Fonte: MEC/INEP 
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Gráfico 34 – Laboratórios de Informática  -  Ensino Fundamental 

 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar 

 

 

Gráfico 35 – Laboratórios de Informática – Ensino Médio 

 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar 
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Tabela 31 – Demonstrativo de escolas da Educação Básica com internet 

Ano Todas as Redes Rede Pública Rede Privada 

2007 30,3% 10 20,7% 6 100% 4 

2008 36,4% 12 30% 9 100% 3 

2009 46,9% 15 43,3% 13 100% 2 

2010 61,1% 22 58,8% 20 100% 2 

2011 80,6% 29 79,4% 27 100% 2 

2012 97,2% 35 97,1% 33 100% 2 

2013 97,3% 36 97,1% 34 100% 2 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar 

Nota-se que o número de escolas da Educação Básica com acesso a Internet 

supera o número de escolas com laboratórios de informática, isso acontece pelo fato de 

que a Educação Infantil ainda não conta com este recurso disponível aos alunos, a não ser 

as turmas de Pré-escola que são atendidas nos espaços escolares. 

Assegurar a todas as escolas públicas da Educação Básica o acesso a energia 

elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo de resíduos 

sólidos, garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva e bens culturais e 

artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências e em cada edifício escolar, garantir 

a acessibilidade às pessoas com deficiência, também é um ponto crucial ligado ao direto a 

educação de qualidade e ao acesso a todos.  

Tabela 32 – Demonstrativo de escolas da Educação Básica com acesso à água tratada , esgoto sanitário, energia 

elétrica, biblioteca ou sala de leitura, quadra e laboratório de ciências  

2013 Todas as Redes Rede Pública Rede Privada 

Energia elétrica 100% 37 100% 35 100% 2 

Esgoto Sanitário 56,8% 21 54,3% 19 100% 2 

Água tratada 100% 37 100% 35 100% 2 

Biblioteca ou Sala de 

Leitura 

64,9% 32 62,9% 30 100% 2 

Quadra 54,1% 20 51,4% 18 100% 2 

Laboratório de 

Ciências 

24,3% 9 20% 7 100% 2 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar 
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Através da Resolução 003⁄2012 o Conselho Municipal de Educação de 

Fraiburgo aprovou o Programa Aprendizagem Tecnológica para a rede municipal de 

ensino à qual tem por objetivo principal inserir tecnologias de informação e comunicação 

nas unidades escolares da rede municipal de ensino visando à inclusão digital da 

comunidade escolar e a dinamização do ensino-aprendizagem. Atualmente a rede 

municipal de educação de Fraiburgo conta com carteiras informatizadas para todos os 

alunos do 2° ao 5° ano, além de lousas digitais. O projeto vem sendo ampliado e o 

objetivo é que todas as salas contem com lousas digitais até o final do ano letivo de 2015.  
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Mulheres e homens, somos os únicos seres que, social e 

historicamente, nos tornamos capazes de aprender. Por isso, somos os 

únicos em que aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo, 

muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. 

Paulo Freire  
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 2.1.3 Modalidades da Educação Básica 

 2.1.3.1 Educação Profissional e Tecnológica 
20 

A Educação Profissional e Tecnológica integra-se aos diferentes níveis e 

modalidades de educação e às dimensões de trabalho, da ciência e da tecnologia, 

abrangendo os cursos de formação inicial ou continuada ou qualificação profissional, de 

educação técnica de nível médio e de educação profissional tecnológica de graduação e 

pós-graduação (Artigo 39 da LDB, redação dada pela Lei n⁰ 11.741⁄2008). 

Segundo a Resolução CNE⁄CEB n⁰04⁄2010, a Educação Profissional e 

Tecnológica articula-se com o ensino regular e com outras modalidades educacionais: 

Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Especial e Educação a Distância. 

Na Educação Básica, especificamente, a modalidade de Educação 

Profissional e Tecnológica ocorre por meio dos cursos de formação continuada ou 

qualificação profissional e dos cursos de educação profissional técnica de nível médio. 

Em Fraiburgo, a Educação Profissional Técnica em Nível Médio é oferecida 

em duas formas: articulada com o Ensino Médio (integrada e concomitante) e 

subsequente, em cursos destinados a quem já tenha concluído o Ensino Médio.  

De acordo com o Censo Escolar 2013 foram registradas em Fraiburgo 165 

matrículas de Educação Profissional Técnica, destas 45 estavam integradas ao Ensino 

Médio, 33 em forma concomitante e 87 de forma subsequente.  

Tabela 33 – Demonstrativo de matrículas da Educação Profissional 

Ano Total Integrada Concomitante Subsequente Pública Privada Urbana Rural 

2007 122 0 27 95 0 122 122 0 

2008 0 0 0 0 0 0 0 0 

2009 33 33 0 0 33 0 0 33 

2010 52 52 0 0 52 0 0 52 

2011 58 58 0 0 58 0 0 58 

2012 44 44 0 0 44 0 0 44 

2013 165 45 33 87 165 0 120 45 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar  

A partir da tabela apresentada é visível a evolução positiva no que se refere 

a Educação Profissional no município de Fraiburgo, só no ano de 2013 foram efetivadas 

121 novas matrículas em relação ao ano de 2012, destas, 1 matrícula realizou-se na zona 

rural e as demais em instituição federal de educação profissional. 

                                                           
20

 Texto base – Plano Estadual de Educação de Santa Catarina 
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Mesmo assim, a porcentagem de matrículas na Educação Profissional de 

nível Médio em relação ao total de matrículas do Ensino Médio é muito inferior a meta 

11 do Plano Nacional de Educação que pretende triplicar as matrículas da Educação 

Profissional Técnica de nível médio, assegurando a oferta e pelo menos 50% da expansão 

do segmento público. 

Tabela 34 – Comparativo de matrículas Ensino Médio e Educação Profissional 

Ano Total de Matrícula Ensino Médio 

Fraiburgo 

Total de Matrículas na Educação Profissional 

2007 1403 0 0 

2008 1555 0 0 

2009 1592 2,1% 33 

2010 1563 3,3% 52 

2011 1543 3,8% 28 

2012 1540 2,9% 44 

2013 1658 2,7% 45 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar  

É preciso crescer 47,3% os índices de matrícula em Educação Profissional 

de Nível Médio para que a meta nacional seja cumprida, seriam em média 4,73% ao ano 

até o fim da vigência deste plano. 

Fraiburgo conta com uma instituição federal que oferece Educação 

Profissional de nível médio desde o ano de 2013, além do ensino oferecido pelo SENAI, 

SENAC e SESI.  

Gráfico 36 – Educação Profissional / Rede Federal 

 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar  
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A rede estadual de ensino oferece Educação profissional técnica de nível 

médio na forma integrada, ou seja, na mesma instituição de ensino. 

Gráfico 37 – Educação Profissional técnica integrada / Rede Estadual 

 

 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar  

Esta escola da rede estadual localiza-se no campo e vem ao encontro a 

estratégia 11.9 do PNE a qual destaca a importância de se expandir o atendimento do 

Ensino Médio gratuito integrado à formação profissional para as populações do campo e 

para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo com os seus interesses e 

necessidades. Lembrando que em Fraiburgo não temos comunidades indígenas e 

quilombolas. 

Existe uma forte expectativa no município de Fraiburgo pelo crescimento da 

Educação Profissional e Tecnológica, a qual também está ligada as estratégias da 

Educação de Jovens e Adultos e ao Financiamento.  
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Às vezes, mal se imagina o que pode passar a representar na vida de um 

aluno um simples gesto de um professor. 

Paulo Freire 
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4.1.3.2 Educação de Jovens e Adultos 
21

 

 

A Educação de Jovens e Adultos – EJA é uma modalidade de ensino da 

Educação Básica, destinada àqueles que não tiveram e ou, não deram continuidade nos 

estudos no ensino fundamental e médio, na idade própria. Prevista na Constituição 

Federal e regulamentada pela, tem se tornado importante instrumento para a 

universalização dos direitos humanos e a superação das desigualdades entre os povos. 

 

Ainda de acordo com a LDB, em seus Artigos 37 e 38, a EJA é destinada 

aqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos, no Ensino Fundamental e 

Médio na idade própria, determinando aos sistemas de ensino à garantia de gratuidade do 

ensino, por meio de cursos e exames supletivos, a partir de oportunidades educacionais 

apropriadas, consideradas as características dos estudantes, seus interesses, condições de 

vida e de trabalho. Estabelece também, como parâmetros a viabilização, o acesso e a 

permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e complementares entre 

si. Propõe a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos 

em caráter regular. Estabelece a idade mínima de 15 anos para ingresso no Ensino  

Fundamental e de 18 anos para o Ensino Médio, e regulamenta da mesma forma a idade 

para realização de exames de certificação. Sendo assim,  

 

Primeiramente cabe abordar a concepção ampliada de educação de 

jovens e adultos, que entende a educação como direito de aprender, de 

ampliar conhecimentos e saberes ao longo da vida, e não apenas de se 

escolarizar. Em outras palavras, os adultos passam a maior parte da 

vida nesta condição, e muitas são certamente as situações de 

aprendizado que vivenciam em seus percursos formativos (BRASIL, 

2008b, p.1). 

 

No município de Fraiburgo a rede municipal é responsável pela Educação de 

Jovens e Adultos na etapa de Ensino Fundamental, já a rede estadual  é responsável pelo 

EJA – Ensino Médio. 

Elevar as taxas de alfabetização da população com 15 anos ou mais, erradicar 

o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional é a meta 

estabelecida pelo Plano Nacional de Educação. 

 

                                                           
21

 Texto base – Plano Estadual de Educação de Santa Catarina 



P á g i n a  | 88 

 

 
Plano Municipal de Fraiburgo – 2015/2025 

 
 

 
 

 
 

 

Gráfico 38 – Evolução da taxa de matrículas de Jovens e Adultos na Rede Pública 

 

FONTE: MEC⁄INEP⁄DEED⁄Censo Escolar 

É visível a queda na taxa de matrículas da Educação de Jovens e Adultos no 

município de Fraiburgo entre os anos de 2007 a 2013. Esse dado fica ainda mais 

preocupante quando analisamos a população que se enquadra nesta faixa etária 

considerada analfabeta.  

De acordo com o Censo Demográfico de 2010 Fraiburgo apresentava uma 

população de 34.553 pessoas, destas 1668 foram consideradas analfabetas entre a idade 

de 15 anos ou mais, ou seja, 4,8% da população. Se pensarmos em proporções menores, 

das 1668 pessoas consideradas analfabetas, 60 tinham idade entre 15 e 24 anos, ou seja 

3,5% , 859 tinham idade entre 25 a 59 anos de idade, ou seja, 51,5%  e 749 tinham idade 

superior a 60 anos, ou seja, 45%  do grupo de analfabetos eram idosos. 

Se observarmos as matrículas de 2010 na Educação de Jovens e adultos 

vamos identificar 1002 matrículas, ou seja, 40% da população analfabeta não estava na 

escola, e talvez este número seja ainda maior se considerarmos que destas matrículas nem 

todos serão  considerados analfabetos, uma vez que, historicamente, a insuficiente oferta 

de Educação Básica de qualidade, associada ao fracasso escolar e à necessidade de 

ingresso precoce ao mundo do trabalho, gerou uma demanda significativa de jovens e 

adultos que não concluíram seus estudos. 
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Total 901 757 879 1002 731 213 176

Ate 17 anos 122 108 62 55 95 49 59

de 18 a 29 anos 445 369 457 553 340 54 54

de 30 a 59 anos 331 276 359 391 290 103 60

60 anos ou mais 3 4 1 3 6 7 3

0

200

400

600

800

1000

1200



P á g i n a  | 89 

 

 
Plano Municipal de Fraiburgo – 2015/2025 

 
 

 
 

 
 

É disponibilizado ao estudante de Educação de Jovens e Adultos transporte 

escolar e alimentação. 

Tabela 35 – Transporte Escolar para alunos da Educação de Jovens e Adultos 

Ano Total Municipal Estadual 

2007 43,2% 389 99,7% 388 0,3% 1 

2008 46,5% 352 92,3% 325 7,7% 27 

2009 39,8% 350 3,1% 11 96,9% 339 

2010 28,9% 290 6,2% 18 93,8% 272 

2011 41% 300 19% 57 81% 243 

2012 21,1% 45 44,4% 20 55,6% 25 

2013 39,2% 69 81,2% 56 18,8% 13 

FONTE: MEC⁄INEP⁄DEED⁄Censo Escolar 

Uma das ações fundamentais para a oferta de Educação de Jovens e Adultos é 

estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos 

e privados e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada de 

trabalho dos empregados com a oferta das ações de alfabetização e de Educação de 

Jovens e Adultos, assim como destaca a estratégia 9.10 do Plano Nacional de Educação.  

A oferta de EJA em Fraiburgo representou apenas 1,9% das matrículas 

efetivadas no ano de 2013 na Educação Básica no município de Fraiburgo.  Há de se 

considerar que esse decréscimo nas matrículas de EJA ocorre, em parte, devido ao 

aumento das taxas de alfabetização e de escolarização média e ao envelhecimento da 

população, mas será preciso mapear adequadamente quais outros fatores estão 

contribuindo para a redução da taxa de matrículas na EJA. 

Tabela 36 – Evolução das matrículas da Educação de Jovens e Adultos 

 

Ano EJA DIURNO EJA NOTURNO 

2007 26% 234 74% 667 

2008 25,4% 192 74,6% 565 

2009 18,2% 160 81,8% 719 

2010 11,8% 118 88,2% 884 

2011 8,8% 64 91,2% 667 

2012 0% 0 100% 213 

2013 0% 0 100% 176 

FONTE: MEC⁄INEP⁄DEED⁄Censo Escolar 
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Gráfico 39 – EJA Ensino Fundamental – Evolução de matrículas por turno 

 

Fonte: MEC⁄ INEP⁄ DEED⁄ Censo Escolar 

 

Gráfico 40 – EJA Ensino Médio – Evolução de matrículas por turno 

 

 

Fonte: MEC⁄ INEP⁄ DEED⁄ Censo Escolar 
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Muitos idosos ainda apresentam-se na condição de analfabetos, assim, cabe 

considerar a importância de promover políticas públicas a fim de buscar o fim do 

analfabetismo, promovendo o acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, 

culturais, 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.  

Tabela 37 – Evolução de matrículas de idosos na Educação de Jovens e Adultos 

ANO TOTAL ENSINO 

FUNDAMENTAL 

ENSINO MÉDIO 

2007 3 1 2 

2008 4 2 2 

2009 1 1 0 

2010 3 2 1 

2011 6 5 1 

2012 7 7 0 

2013 3 3 0 

MEC⁄ INEP⁄ DEED⁄ Censo Escolar 

A meta 8 do Plano Nacional de Educação pretende elevar a escolaridade 

média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo 

para aqueles segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola e com 

defasagem idade-série, associada a outras estratégias que garantam a continuidade da 

escolarização, após a alfabetização inicial.  

Gráfico 41 – População de 18 a 29 anos matriculados na Educação de Jovens e Adultos 
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Após a análise de diversos dados referentes a Educação de Jovens e Adultos e 

a Escolaridade da população de Fraiburgo torna-se importante destacar que a meta do 

Plano Municipal de Educação de Fraiburgo deve estar relacionada a busca da superação 

do analfabetismo funcional e da alfabetização de jovens e adultos, relacionada a meta 15.  
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Ensinar não é transferir conhecimentos, mas criar possibilidades 

para a sua produção ou a sua construção. Quem ensina aprende ao ensinar 

e quem aprende ensina ao aprender. 

Paulo Freire 
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2.1.3.3 Educação Especial  

Em janeiro de 2008, a nova “Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da educação inclusiva é publicada” da SEESP⁄MEC , passando a orientar os 

sistemas educacionais para a organização dos serviços e recursos da Educação Especial 

de forma complementar ao ensino regular, como oferta obrigatória e de responsabilidade 

dos sistemas de ensino. Essa política resgata o sentido da Educação Especial expresso na 

Constituição Federal de 1988, que interpreta esta modalidade não substitutiva da 

escolarização comum e define a oferta do atendimento educacional especializado – AEE 

em todas as etapas, níveis e modalidades, preferencialmente no atendimento a rede 

pública de ensino. 

A concepção da Educação Especial nesta perspectiva da educação inclusiva 

busca superar a visão do caráter substitutivo da Educação Especial ao ensino comum, 

bem como, a organização de espaços educacionais separados para alunos com 

deficiência. Essa compreensão orienta que a oferta do AEE seja planejada para ser 

realizada em turno inverso a escolarização, contribuindo efetivamente para garantir o 

acesso dos alunos a educação comum e disponibilizando os serviços e apoios que 

complementam a formação desses alunos nas classes comuns da rede regular de ensino. 

Pensando nesta perspectiva, a meta 4 do Plano Nacional de Educação 

pretende universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso a educação 

básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de 

ensino, com a garantia de sistema educacional especializado inclusivo, de salas de 

recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados.  

Gráfico 42 – Evolução das matrículas de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação matriculados em classes comuns 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 
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Tabela 38 – Matrículas de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação matriculados em classes comuns por dependência administrativa 

ANO TOTAL REDE PÚBLICA REDE PRIVADA 

2007 28,9% 44 100% 44 O% 0 

2008 39,2% 78 100% 78 O% 0 

2009 100% 115 100% 112 100% 3 

2010 100% 171 100% 166 100% 5 

2011 100% 190 100% 184 100% 6 

2012 100% 214 100% 208 100% 6 

2013 100% 228 100% 223 100% 5 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

É possível perceber que o município de Fraiburgo vem trabalhando de acordo 

com o que a política nacional estabelece, os alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação devem frequentar classes 

comuns da Educação Básica, tanto na rede pública, quanto na rede privada de ensino. 

Tabela 39 – Demonstrativo de matrículas de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação por etapa da Educação Básica  

ANO EDUCAÇÃO INFANTIL ANOS INICIAIS ANOS FINAIS ENSINO MÉDIO 

2007 30% 6 42,9% 24 100% 13 1,6% 1 

2008 56,3% 9 62,9% 39 78,9% 30 0% 0 

2009 100% 12 100% 68 100% 31 100% 3 

2010 100% 22 100% 74 100% 66 100% 8 

2011 100% 14 100% 89 100% 71 100% 15 

2012 100% 14 100% 95 100% 83 100% 21 

2013 100% 12 100% 89 100% 95 100% 26 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Destaca-se na Resolução do CNE⁄CEB n⁰04, de 02 de outubro de 2009: 

 Art.3⁰ A Educação Especial se realiza em todos os níveis, etapas e 

modalidades de ensino, tendo o AEE como parte integrante do processo educacional; 

Art. 5⁰ O AEE é realizado, prioritariamente, na sala de recursos 

multifuncionais da própria escola ou em outra escola de ensino regular, no turno inverso 

da escolarização, não sendo substutivo as classes comuns; 



P á g i n a  | 96 

 

 
Plano Municipal de Fraiburgo – 2015/2025 

 
 

 
 

 
 

Art.8⁰ Serão contabilizados duplamente, no âmbito do FUNDEB, de acordo 

com o Decreto n⁰ 6.571⁄2008, os alunos matriculados em classe comum do ensino regular 

público que tiverem matrícula concomitante no AEE; 

As matrículas do AEE devem ser informadas no Censo Escolar⁄MEC⁄INEP 

para que o repasse seja efetivado. Implantar salas de recursos multifuncionais e fomentar 

a formação continuada de professores para o atendimento educacional especializado nas 

escolas urbanas, do campo, indígenas e de comunidades quilombolas está em destaque na 

estratégia 1.3 do Plano Nacional de Educação. 

 

Tabela 40 – Salas de recursos Multifuncionais por rede e localização 

ANO TOTAL URBANO MUNICIPAL ESTADUAL 

2009 6,3% 2 9,1% 2 O% 0 12,5% 1 

2010 8,3% 3 12% 3 3,7% 1 14,3% 1 

2011 19,4% 7 28% 7 18,5% 5 28,6% 2 

2012 22,2% 8 32% 8 21,4% 6 33,3% 2 

2013 18,9% 7 26,9% 7 21,4% 6 16,7% 1 

 Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

A rede municipal tem outras três salas de recursos multifuncionais em fase de 

instalação, em escolas da zona rural, o que irá facilitar o atendimento educacional 

especializado das crianças do  campo, sem necessidade de deslocamento em contra-turno. 

A rede privada não possui salas de recursos multifuncionais  

 

Gráfico 43– Matrículas de alunos com necessidades especiais em turmas de AEE 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 
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Tabela 41 – Demonstrativo de matrículas por tipo de deficiência, transtorno global do desenvolvimento ou altas 

habilidades/superdotação 

ANO 2009 2010 2011 2012 2013 

CEGUEIRA 0% 0% 100% 

(1) 

66,7% 

(2) 

100% 

(1) 

BAIXA VISÃO 10% 

(2) 

12,1% 

(4) 

6,7% 

(2) 

4% 

(1) 

18,8% 

(3) 

SURDEZ 50% 

(2) 

66,7% 

(2) 

60% 

(3) 

75% 

(3) 

80% 

(4) 

DEFICIÊNCIA AUDITIVA 50% 

(4) 

58,3% 

(7) 

33,3% 

(4) 

41,2% 

(7) 

42,9% 

(6) 

SURDOCEGUEIRA 0% 0% 0% 0% 0% 

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 46,4% 

(39) 

55,2% 

(58) 

62,9% 

(83) 

50% 

(76) 

50,6% 

(89) 

DEFICIÊNCIA FÍSICA 10% 

(1) 

13,6% 

(3) 

11,1% 

(2) 

10,5% 

(2) 

10% 

(2) 

DEFICIÊNCIA MÚLTIPLA 33,3% 

(1) 

50% 

(3) 

28,6% 

(2) 

25% 

(2) 

20% 

(1) 

TRANSTORNO GLOBAL DO 

DESENVOLVIMENTO 

0% 0% 0% 0% 0% 

ALTAS HABILIDADES SUPERDOTAÇÃO 0% 0% 0% 0% 0% 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

 

A partir da tabela acima  é possível notar que a Deficiência Intelectual detém 

o maior número de atendimentos em salas de AEE. 

Algumas escolas tanto da rede municipal, quanto da estadual já receberam 

algum tipo de recurso destinado a adequação arquitetônica das escolas. Este recurso 

chega a escola de acordo com dados indicados no Censo Escolar.  

Quando a escola recebe uma sala de recurso multifuncional deve ser 

direcionado para trabalhar neste ambiente um professor com conhecimento específico 

para o exercício da função. Também, sempre que necessário outros profissionais da 

educação trabalharão diretamente com este aluno, seja ele, tradutor e intérprete de Língua 

Brasileira de Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente às 

atividades de alimentação, higiene e locomoção(Resolução CNE⁄CEB 4⁄2009. Art. 9⁰). 



P á g i n a  | 98 

 

 
Plano Municipal de Fraiburgo – 2015/2025 

 
 

 
 

 
 

Gráfico 44 – Docentes no atendimento educacional especializado 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Gráfico 45 – Docentes que lecionam LIBRAS 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

 

Diante do exposto percebe-se o comprometimento da Educação Básica de 

Fraiburgo frente à meta 4, a qual está diretamente ligada a META 15, principalmente no 

que se refere a investimentos do governo federal. .  
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Nosso país será justo quando brancos negros, indígenas e outras etnias 

viverem em condições de igualdade de direitos socais.  

Felipe B. Anezzi  
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2.1.3.4 Educação Escolar Indígena e Quilombola
22

 

 

Não encontramos no município de Fraiburgo comunidades indígenas e⁄ou 

quilombolas, mas é possível encontrar estudantes de etnia indígena matriculadas na 

Educação Básica no município de Fraiburgo. 

A maioria dos alunos de etnia indígena ficam no município de maneira 

itinerante, outros vêm com suas famílias e são matriculados nas escolas de ensino regular. 

Como o número de matrículas ainda é muito pequeno e não existe uma comunidade 

indígena no município não se justificaria a criação de uma escola específica para o 

atendimento da demanda. Assim, devemos garantir o direito de expressão de suas 

diferenças étnico-culturais, a valorização de seus modos tradicionais de conhecimento, 

crenças, memórias e demais formas de expressão de suas diferenças. 

 Cabe à escola não indígena, desenvolver estratégias pedagógicas com o 

objetivo de promover e valorizar a diversidade cultural, com base no que está assegurado 

na LDB, em seu artigo 26, alterado pela LEI 11.645⁄2008: Nos estabelecimentos de 

Ensino Fundamental e de Ensino Médio, públicos e privados, torna-se obrigatório o 

estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena (BRASIL, 2013b). 

Não há comunidade de quilombo no Município de Fraiburgo, mas a garantia 

da escolarização quilombola está prevista nos seguintes documentos legais: 

 Constituição Federal de 1988, artigo 205; 

 Lei n⁰9394⁄1996, alterada pelas Leis n⁰10.639⁄2003 e n⁰12.960⁄2014 – 

estas leis apresentam a possibilidade de se construir propostas de 

escolarização para quilombolas, pois não se pode falar de história e 

cultura afro-brasileira sem abordar a formação dos quilombos; 

 Resolução CNE⁄CEB n⁰ 8⁄2012 – define as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para a Educação Escolar Quilombola na Educação Básica. 

As ações para a Educação Escolar Indígena e Quilombola estão explícitas nas 

estratégias deste plano. 
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 Texto base – Plano Estadual de Educação de Santa Catarina 



P á g i n a  | 101 

 

 
Plano Municipal de Fraiburgo – 2015/2025 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A educação é o grande motor do desenvolvimento pessoal. É 

através dela que a filha de um camponês se torna médica, que o filho de um 

mineiro pode chegar a chefe de mina, que um filho de trabalhadores rurais 

pode chegar a presidência de uma grande nação. 

Nelson Mandela 
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2.1.3.5 Educação Escolar do Campo 
23

 

 

A Educação Escolar do Campo assegurada no Artigo 28, da LDB, deve ser 

oferecida pelos sistemas de ensino de modo que atenda às peculiaridades da vida rural e 

de cada região, especialmente, quanto aos conteúdos curriculares e metodologias 

apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes da zona rural. 

De acordo com o último censo demográfico de 2010 Fraiburgo tinha uma 

população de 4262 habitantes na zona rural, um decréscimo cada vez maior. Essa 

realidade demonstra a necessidade de forte investimento na elevação da escolaridade 

desta população, que permita assegurar a permanência destas famílias na atividade, com 

renda e qualidade de vida.  

A Educação do Campo precisa ser pensada a partir de valores do campo e 

não do meio urbano. Arroyo & Fernandes (1999 ) afirmam que não basta ter escolas no 

campo, é necessário construir escolas do campo, ou seja, escolas com um projeto político 

pedagógico vinculado as causas, aos desafios, aos sonhos, à história e à cultura do povo 

trabalhador do campo. 

 

Tabela 42 – Evolução do total de matrículas por etapa e modalidade de ensino, zona rural 

 

Etapa/modalidade 2010 2011 2012 2013 

Educação Infantil: creche 123 118 127 156 

Educação Infantil: Pré-Escola 184 180 127 121 

Anos Iniciais - Ensino Fundamental 669 626 592 559 

Anos Finais -  Ensino Fundamental 75 65 65 55 

Ensino Médio 52 58 44 45 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

 

A oferta majoritária da Educação Infantil e do Ensino Fundamental- Anos 

Iniciais é da rede pública municipal e a do Ensino Fundamental- Anos Finais e Ensino 

Médio e da Educação Profissional da rede pública estadual.  

 

 

                                                           
23

 Texto Base – Plano Estadual de Educação de Santa Catarina 



P á g i n a  | 103 

 

 
Plano Municipal de Fraiburgo – 2015/2025 

 
 

 
 

 
 

Gráfico 46 – Educação Básica : Total de matrículas na zona rural 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Estabelecer uma política pública adequada à Educação do Campo necessita a 

adoção de ações conjuntas de colaboração e cooperação que fortaleçam o currículo e uma 

Educação Básica de qualidade, em busca de todas as estratégias já citadas relacionadas a 

educação infantil, ensino fundamental, aprendizagem adequada e na idade certa e 

principalmente, no que se refere ao financiamento.  
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A Educação Integral constitui ação estratégica para garantir 

proteção e desenvolvimento integral ‘as crianças e aos adolescentes que 

vivem na contemporaneidade marcada por intensas transformações. 

 (MEC, 2009, p.18) 
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2.1.3.6 Educação em Tempo Integral 
24

 

 

A proposição de uma política de Educação Integral
25

 transcende os objetivos 

da ampliação do tempo escolar, perpassando pela ressignificação da função social da es-

cola e do currículo. O conceito de Educação Integral toma a formação humana como 

princípio, com um currículo da Educação Básica centrado no tempo, no espaço e no con-

texto em que o sujeito aprende a constituir e reconstituir a sua identidade (BRASIL, 

2010d).  

 

Assim, ampliar o tempo na escola não significa fazer mais do mesmo, mas 

garantir que a aprendizagem aconteça em modos diferentes de organização dos tempos e 

espaços que compõem os processos escolares, superando a maneira discursiva e abstrata 

presentes na prática escolar.  

 

Os ideais da Educação Integral não são novos entre os educadores brasileiros. 

Eles aparecem na história da educação, no período da segunda república, com o “Mani-

festo dos Pioneiros” no ano de 1932. O documento coloca em discussão a reconstrução da 

educação, bem como, a organização de um sistema escolar único, laico, público e obriga-

tório para todos, onde todos os educandos tivessem as mesmas oportunidades de desen-

volver-se integralmente.  

 

Mesmo estando em pauta há mais de 60 anos e sendo assegurada pela Consti-

tuição Federal de 1988 (Artigos 205, 206 e 227), pelo Estatuto da Criança e do Adoles-

cente (Lei nº 8.069/90) e pela LDB em seu Artigo 34, somente a partir de 2001, com a 

aprovação do Plano Nacional da Educação (PNE), Lei nº 10.172/2001, é retomada com 

maior ênfase à Educação Integral como possibilidade de formação da pessoa integralmen-

te, para o Ensino Fundamental e também a Educação Infantil. O estado de Santa Catarina, 

na Constituição Estadual de 1989 e na Lei Complementar nº 170/1998, reafirma a impor-

tância da Educação Integral.  

 

Neste Plano foi contemplada a meta que trata da ampliação progressiva da 

jornada escolar para um período de, pelo menos, sete horas diárias, além de promover a 

participação das comunidades na gestão das escolas, incentivando a instituição de Conse-

lhos Escolares (BRASIL, 2001a).  

 

O principal instrumento para o alcance das metas do PNE é o Plano de De-

senvolvimento da Educação (PDE), composto por um conjunto de normas, programas, 

instrumentos de avaliação e gestão, voltadas para a Educação Básica, Educação Superior, 

Educação Profissional e Alfabetização.  

 

O Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação, instituído pelo 

Decreto nº 6.094/2007, programa estratégico do PDE, foi aderido por Santa Catarina em 

                                                           
24

 Texto base – Plano Estadual de Educação de Santa Catarina 
25

 Considera-se tempo integral os alunos que estão em turmas com 7 ou mais horas de duração e os que 
estão em turmas com carga horária menor, mas que, somado o tempo de atividade complementar atinja 
as 7 horas.  
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dezembro de 2007. Este Plano de Metas possui 28 diretrizes, dispostas em seu Artigo 2. 

Em relação a educação em tempo integral, a diretriz nº 7 aponta para a ampliação das 

possibilidades de permanência do educando sob responsabilidade da escola para além da 

jornada regular. Em virtude desta adesão, Santa Catarina vem elaborando Planos de 

Ações Articuladas estadual e municipais, cujo objetivo é angariar recursos financeiros 

para atender demandas prioritárias conforme diagnóstico prévio. 

Neste processo, é preciso mencionar o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Lei nº 11.494/2007), que assegurou percentual per capita diferenciado para estudantes 

em tempo integral na escola.  

É importante ressaltar que os Planos Nacional, Estaduais e Municipal expres-

sam o resultado dos debates sobre os rumos da educação brasileira realizados na Confe-

rência Nacional de Educação de 2010 e em todas as etapas preparatórias estaduais, regio-

nais e municipais para a CONAE 2014, de onde saíram proposições de metas prioritárias 

a serem alcançadas em um decênio. A Educação Integral foi amplamente discutida nestes 

espaços, fazendo com que o novo PNE, aprovado em 2014, pela Lei nº 13.005/2014, com 

vigência de 2014 até 2024, trouxesse meta específica para sua ampliação (meta 6).  

 

Dentre os programas do Governo Federal aderidos em Fraiburgo, que estão 

contribuindo para a ampliação da oferta da Educação em Tempo Integral, estão o Pro-

grama Mais Educação (ampliação da jornada escolar no Ensino Fundamental e a organi-

zação curricular na perspectiva da Educação Integral), a partir de 2012, e o Programa 

Ensino Médio Inovador, a partir de 2011. O Censo Escolar de 2013, registrou 2 escolas 

da rede municipal participantes do Programa Mais Educação e 1 escola estadual partici-

pante do ProEMI.  

 

Diante do exposto, é possível constatar que a Educação em Tempo Integral, 

sob o conceito de Educação Integral, possui um sólido aparato legal e diversos progra-

mas, projetos e ações para o fomento de sua ampliação. Em Fraiburgo a maior cobertura 

fica por conta da rede pública municipal e o maior número de matrículas em tempo inte-

gral está na Educação Infantil. 

 

 
Tabela 43 – Porcentagem de matrículas em tempo integral na Educação Básica 

 
ANO TOTAL Educação 

Infantil 

Creche Pré-Escola Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 

Ensino 

Médio 

2011 13,5% 1229 65,3% 111

6 

100% 806 34,3% 310 0% 0 1,9

% 

55 4,1

% 

58 

2012 13,5% 1216 67,1% 114

4 

99,9% 875 32,5% 269 0% 0 1% 28 3,2

% 

44 

2013 15,5% 1356 69,3% 117

9 

100% 866 37,5% 313 4,1

% 

113 0,7

% 

19 3% 45 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

 

Historicamente a Educação Infantil atende em período integral no Município 

de Fraiburgo pelo fato da necessidade das mães trabalharem, é uma questão social. 
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Diferentemente da maioria dos municípios atende 12 horas por dia. Já a Educação 

Integral nas escolas aparece recentemente, principalmente pela falta de infraestrutura 

adequada. 

Os 15 Centros de Educação Infantil do Município de Fraiburgo fazem 

atendimento em Educação Integral, as escolas da rede privada recentemente vêm 

ampliando a jornada em tempo integral para pais com este interesse. Ainda o Censo 

Escolar de 2013 aponta 02 escolas da rede municipal com Educação em Tempo Integral 

para Anos Iniciais e 01 escola estadual em tempo integral para Ensino Médio. No ano de 

2015 a oferta em tempo integral nas escolas municipais subiu para 04, ainda abrangendo 

os anos iniciais.  

A Educação em Tempo Integral é considerada pela comunidade educacional 

como uma possibilidade de reduzir as desigualdades sociais, com promoção da inclusão 

educacional a partir de políticas públicas e ações pedagógicas criativas voltadas às neces-

sidades da população fraiburguense.  

 

Para que materializem os percentuais de atendimento na Educação em Tempo 

Integral propostos na meta 6, até o final da vigência deste Plano, será preciso definir polí-

ticas públicas respaldadas pelos respectivos Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamen-

tárias, Lei Orçamentária Anual e no Plano de Governo, com desencadeamento de busca 

ativa do público da Educação Básica. 
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Esse professor ou professora consegue estabelecer relações baseadas no 

diálogo, na confiança e nutrir uma efetividade que permite que os conflitos 

cotidianos da escola sejam solucionados de 

 maneira democrática.  

(ARAÚJO) 
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3 Profissionais da Educação Básica  
 

O artigo 3º da LDB, ao definir os princípios da educação nacional, prevê a 

valorização do profissional da educação escolar. Assim, valorizar o profissional da 

educação é valorizar a escola, com qualidade gestorial, educativa, social, cultural, ética, 

estética, ambiental. 

Para a formação inicial e continuada dos docentes, é central levar em conta a 

relevância dos domínios indispensáveis ao domínio da docência, conforme disposto na 

Resolução do CNE/CP nº 1/2006, que assim se expressa: 

I – o conhecimento da escola como organização complexa que tem a 

função de promover a educação para e na cidadania; 

II – a pesquisa, a análise e a aplicação dos resultados de investigação 

de interesse da área educacional; 

III – a participação na gestão de processos educativos e na 

organização e funcionamento de sistemas de instituições de ensino. 

Além desses domínios, o professor precisa, particularmente, saber orientar, 

avaliar, elaborar propostas, isto é, interpretar e reconstruir conhecimentos. Deve transpor 

os saberes específicos de suas áreas de conhecimento e das relações entre essas áreas, na 

perspectiva da complexidade; conhecer e compreender as etapas de desenvolvimento dos 

estudantes com os quais está lidando. 

A formação inicial e continuada do professor deve ser assumida como 

compromisso integrante do projeto social, político, ético, local e nacional, que contribui 

para a consolidação de uma nação soberana, democrática, justa, inclusiva e capaz de 

promover a emancipação dos indivíduos e grupos sociais. 

Assim, hoje, exige-se do professor mais do que um conjunto de habilidades 

cognitivas, sobretudo se ainda for considerada a lógica própria do mundo digital e das 

mídias em geral, o que pressupõe aprender a lidar com os nativos digitais. Além disso, 

lhe é exigida, como pré-requisito para o exercício da docência, a capacidade de trabalhar 

cooperativamente em equipe e de compreender, interpretar e aplicar a linguagem e os 

instrumentos produzidos ao longo da evolução tecnológica, econômica e organizativa. 

Nesse sentido, o professor da Educação Básica é o profissional que conhece 

as especificidades dos processos de desenvolvimento e de aprendizagens, respeita os 

direitos dos estudantes e de suas famílias. Para isso, domina o conhecimento teórico-

metodológico e teórico-prático indispensável ao desempenho de suas funções, definidas 

no artigo 13 da LDB, no plano de carreira a que se vincula, no regimento da escola, no 

projeto político-pedagógico em sua processualidade. 
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Tabela 44 – Professores da Educação Básica com curso superior 

Ano Curso superior Sem licenciatura Com licenciatura 

2007 79,7% 384 2,9% 14 76,8% 370 

2008 82,3% 396 0,2% 1 82,1% 395 

2009 80,3% 362 1,3% 6 78,9% 356 

2010 80,3% 354 1,4% 6 78,9% 3448 

2011 85,8% 356 7% 29 78,8% 327 

2012 89,6% 388 5,8% 25 83,8% 363 

2013 88,2% 426 6,2% 30 82% 396 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

A meta 15 do Plano Nacional de Educação pretende garantir em regime de 

colaboração política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos  

I,II e III do caput do art. 61 da LEI n⁰ 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que todos 

os professores  da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em 

curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.  

Percebe-se através da tabela acima apresentada que os professores que atuam 

na Educação Básica no Município de Fraiburgo em sua grande maioria tem curso 

superior com licenciatura, mesmo assim os índices ainda não superam a  expectativa 

nacional.  

O MEC vem implantando programas para oportunizar a formação aos professores 

sem habilitação na área de atuação  ou sem curso superior. Exemplo disso, é o Plano Nacional de 

Formação dos Professores da Educação Básica (PARFOR), instituído em 2009, mesmo assim 

existe a necessidade de incentivar os professores a se inscrevem no programa  e concluírem seus 

estudos. 

Gráfico 47 – Professores da Educação Básica com curso superior na rede pública em Fraiburgo 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 
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Gráfico 48 – Professores da Educação Básica com curso superior na rede privada em Fraiburgo 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Tabela 45 – Professores da Educação Básica por escolaridade 

ANO E. Fundamental Ensino Médio 

Magistério 

Ensino Médio Ensino superior 

2007 0,4% 2 17,2% 82 2,9% 14 79,4% 378 

2008 0,2% 1 7,2% 34 10,5% 50 82,1% 389 

2009 0% 0 8,9% 40 10,9% 49 80,1% 359 

2010 0% 0 8,6% 37 11,4% 49 80% 345 

2011 0% 0 6,8% 27 7,8% 31 85,5% 342 

2012 0% 0 0,9% 4 9,6% 41 89,5% 383 

2013 0% 0 0,4% 2 11,6% 53 88% 403 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Mesmo com amparo legal e políticas públicas voltadas a formação inicial, 

Fraiburgo ainda não atingiu a totalidade de docentes com curso superior completo. 

Fatores como a rotatividade de professores, dificultam a criação de vínculos entre a 

escola e o professor, com prejuízo significativo do trabalho pedagógico. 
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Logo abaixo poderemos acompanhar a escolaridade dos professores por 

etapa da Educação Básica. A maioria dos professores da Educação Infantil possui curso 

superior, ou seja, 87,8% dos docentes, 11,2%  tinham ensino médio, muitos frequentando 

o ensino superior e apenas 1% tem apenas o ensino médio⁄ magistério. 

Gráfico 49 – Professores da Educação Infantil por escolaridade 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

No Ensino Fundamental da Educação Básica de Fraiburgo também nota-se 

que 89,4% dos professores atuantes em 2013 tinham ensino superior completo e 10,6% 

estavam cursando o ensino superior.  

Gráfico 50 – Professores do Ensino Fundamental por escolaridade 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 
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Os dados do Ensino Médio no que se refere a formação de professores é 

muito parecido com os de anos finais, em 2013 89,5% dos docentes que atuaram nesta 

etapa da Educação Básica tinham ensino superior e apenas 10,5% estavam cursando.  

Gráfico 51 – Professores do Ensino Médio por escolaridade  

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Se analisarmos a formação dos professores que atuam nos anos finais será 

perceptível que temos um longo caminho a conquistar no que se refere a licenciatura em 

área específica. Poderemos verificar na tabela geral e nos gráficos por disciplina que 

nenhuma das áreas é contemplada em 100% por profissionais com licenciatura em sua 

área.  

Tabela 46 – Professores dos anos finais do Ensino Fundamental com licenciatura na área que atua 

Ano Com Superior Com Licenciatura Com licenciatura na 

área em que atua 

2009 94,4% 117 53,2% 66 33,9% 42 

2010 91,2% 114 42,4% 53 32,8% 41 

2011 100% 151 88,7% 134 69,5% 105 

2012 95,3% 162 80,6% 137 56,5% 96 

2013 98,2% 160 81% 132 62,6% 102 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 
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Gráfico 52 – Professores de Língua Portuguesa dos Anos Finais do Ensino Fundamental com licenciatura na 

área que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Gráfico 53 – Professores de Matemática dos Anos Finais do Ensino Fundamental com licenciatura na área que 

atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Gráfico 54 – Professores de História dos Anos Finais do Ensino Fundamental com licenciatura na área que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 
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Gráfico 55 – Professores de Geografia dos Anos Finais do Ensino Fundamental com licenciatura na área que 

atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Gráfico 56 – Professores de Ciências dos Anos Finais do Ensino Fundamental com licenciatura na área que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Gráfico 57 – Professores de Filosofia dos Anos Finais do Ensino Fundamental com licenciatura na área que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 
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Gráfico 58 – Professores de Educação Física dos Anos Finais do Ensino Fundamental com licenciatura na área 

que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Gráfico 59 – Professores de Artes dos Anos Finais do Ensino Fundamental com licenciatura na área que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Gráfico 60 – Professores de Língua Estrangeira dos Anos Finais do Ensino Fundamental com licenciatura na 

área que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 
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Nos anos finais as disciplinas de Língua Portuguesa e Educação Física são as 

que concentram maior número de professores com licenciatura na área de atuação, já 

filosofia e artes demonstram as menores taxas. 

Gráfico 61 – Demonstrativo de professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental com licenciatura na área em 

que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Se analisarmos a formação dos professores que atuam no ensino médio será 

perceptível que temos um longo caminho a conquistar no que se refere a licenciatura em 

área específica. Poderemos verificar na tabela geral e nos gráficos por disciplina que 

nenhuma das áreas é contemplada em 100% por profissionais com licenciatura em sua 

área, assim como nos anos finais. 

 

Tabela 47 – Professores do Ensino Médio com licenciatura na área que atua 

Ano Com Superior Com Licenciatura Com licenciatura na 

área em que atua 

2009 89,5% 17 57,9% 11 31,6% 6 

2010 78,6% 11 42,9% 6 35,7% 5 

2011 100% 17 76,5% 13 58,8% 10 

2012 100% 18 88,9% 16 66,7% 12 

2013 89,5% 17 78,9% 15 63,2% 12 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 
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Gráfico 62 – Professores de Língua Portuguesa do Ensino Médio com licenciatura na área em que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

 

Gráfico 63 – Professores de Matemática do Ensino Médio com licenciatura na área em que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

 

Gráfico 64 – Professores de História do Ensino Médio com licenciatura na área em que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 
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Gráfico 65 – Professores de Geografia do Ensino Médio com licenciatura na área em que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

 

Gráfico 66 – Professores de Química do Ensino Médio com licenciatura na área em que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Gráfico 67 – Professores de Física do Ensino Médio com licenciatura na área em que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 
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Gráfico 68 – Professores de Biologia do Ensino Médio com licenciatura na área em que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

 

Gráfico 69 – Professores de Filosofia do Ensino Médio com licenciatura na área em que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Gráfico 70 – Professores de Educação Física do Ensino Médio com licenciatura na área em que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 
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Gráfico 71 – Professores de Artes do Ensino Médio com licenciatura na área em que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Gráfico 72 – Professores de Língua Estrangeira do Ensino Médio com licenciatura na área em que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

No Ensino Médio as disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática são as 

que concentram maior número de professores com licenciatura na área de atuação, já 

filosofia, química, física e artes demonstram as menores taxas. 

Gráfico 73 – Demonstrativo de professores do Ensino Médio com licenciatura na área em que atua 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 
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A estratégia 15.9 do Plano Nacional de Educação vem fortalecer a 

importância de implementar 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 de atuação docente, em efetivo exercício.  

Além do curso superior a Meta 16 também está relacionada a formação de 

professores, já que estabelece formar em nível de pós-graduação, 50% dos professores da 

Educação Básica, até o último ano de vigência deste plano e garantir a todos os  

profissionais da Educação Básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.  

É perceptível o aumento de professores com pós-graduação atuantes na 

Educação Básica no Município de Fraiburgo. A meta do Plano Nacional é que 50% dos 

profissionais tenham pós-graduação, mas em Fraiburgo este número chega a 68,9% de 

acordo com o Censo Escolar de 2013.  

Gráfico 74 – Professores da Educação Básica com Pós-graduação 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Se analisarmos o mesmo indicativo pelas redes de ensino, será possível notar 

que tanto a rede federal, quanto a estadual, a municipal e a privada já atingiram a meta 

nacional de 50%. 

Gráfico 75 – Professores da Educação Básica com Pós-graduação por rede 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 
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Se o número de professores pós-graduados é bastante expressivo, o número 

de mestres e doutores na área da educação ainda é bastante baixo. Não existem políticas 

de incentivo para que o professor tenha a possibilidade de cursar mestrado, 

principalmente, no interior do estado. 

Gráfico 76 – Tipos de pós-graduação 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Tabela 48 – Professores com pós-graduação em cada etapa da Educação Básica. 

 EDUCAÇÃO INFANTIL 

 TOTAL REDE MUNICIPAL REDE ESTADUAL REDE PARTICULAR 

2007 26% 46 26,2% 44 50% 3 O% 0 

2008 44,4% 79 43,3% 74 80% 4 66,7% 4 

2009 37,1% 75 38,1% 75 - - 25% 2 

2010 42,4% 75 41,5% 71 - - 71,4% 5 

2011 46,4% 83 46% 80 - - 66,7% 4 

2012 78% 135 79% 132 - - 57,1% 4 

2013 74,2% 147 74,6% 144 - - 66,7% 4 

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS 

 TOTAL REDE MUNICIPAL REDE ESTADUAL REDE PARTICULAR 

2007 37,5% 63 33,3% 42 60,6% 20 6,3% 1 

2008 50,9% 86 48,8% 59 62,2% 23 52,4% 11 

2009 47,6% 70 45,3% 48 64,3% 18 42,1% 8 

2010 48,3% 71 44,7% 51 52,2% 12 78,9% 15 

2007
2008

2009
2010

2011
2012

2013

0,2% 

0,6% 0,4% 0,4% 1,1% 1,4% 
1,2% 2,5% 

28,8% 
45,5% 

41,5% 43,3% 48,7% 

67,0% 68,1% 

Doutorado Mestrado Especializacao



P á g i n a  | 124 

 

 
Plano Municipal de Fraiburgo – 2015/2025 

 
 

 
 

 
 

2011 58,6% 78 57,9% 55 57,1% 16 73,7% 14 

2012 72% 103 69,6% 78 87,5% 14 77,8% 14 

2013 73,6% 109 74,6% 85 64,7% 11 72,2% 13 

ENSINO FUNDAMENTAL –  ANOS FINAIS 

 TOTAL REDE MUNICIPAL REDE ESTADUAL REDE PARTICULAR 

2007 29,5% 39 29,9% 20 36,1% 26 11,85 2 

2008 47,4% 64 49,3% 33 45,1% 32 63,2% 12 

2009 40% 56 41,1% 30 38,2% 26 50% 9 

2010 41,2% 61 31% 22 42,9% 30 75% 15 

2011 50% 68 42,5% 31 52,5% 32 70% 14 

2012 55,8% 82 54,4% 49 58,5% 31 72,2% 13 

2013 61,2% 90 65,2% 58 58,8% 30 65% 13 

ENSINO MÉDIO  

 TOTAL REDE MUNICIPAL REDE ESTADUAL REDE PRIVADA 

2007 27,7% 23 0% 0 31,1% 23 0% 0 

2008 38,3% 36 0% 0 32,9% 26 60% 12 

2009 43,4% 43 0% 0 41,7% 35 47,4% 9 

2010 44,6% 45 0% 0 43% 37 60% 12 

2011 48,5% 47 0% 0 47,6% 40 57,9% 11 

2012 54,5% 55 0% 0 52,9% 45 64,7% 11 

2013 61,6% 69 0% 0 60% 57 73,7% 14 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Gráfico 77 – Porcentagem de professores por quantidade de estabelecimentos que trabalham26 

 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 
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Tabela 49 – Total de professores da Rede Pública ocupantes de cargos de provimento efetivo 

ANO TOTAL REDE MUNICIPAL REDE 

ESTADUAL 

REDE 

FEDERAL 

2011 64,1% 252 69,5% 207 53,4% 71  0 

2012 62,3% 254 67,2% 215 50% 57  0 

2013 52,3% 239 54,1% 193 49,6% 59 78,6% 11 

Fonte: MEC ⁄INEP ⁄DEED⁄ Censo Escolar 

Assegurar a promoção efetiva da valorização dos profissionais da educação 

pública não se resume a formação inicial e continuada. É fundamental reestruturar os 

estatutos e planos de carreira, para garantir o que dispõe a LDB, no artigo 67:  o ingresso 

exclusivamente por concurso público de provas e título; o piso salarial profissional; 

progressão  funcional baseada na titulação e/ ou habilitação e na avaliação do 

desempenho; período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga de 

trabalho;  e condições adequadas de trabalho.
27
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 Texto Base: Plano Estadual de Educação de Santa Catarina 
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É que surge o perfil para o atual professor universitário, que deve 

ser o assessor do educando em sua busca do saber por vias e estratégias 

formativas próprias, estimulando sua curiosidade na busca de conhecimentos 

ainda não obtidos. [...] combatendo a corrente acadêmica da acomodação e 

da repetição de ideias tradicionais [...]. CERQUEIRA 
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4 Educação Superior 28 
 

O direito a Educação Superior de qualidade está estabelecido na constituição 

Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB⁄1996) e nos 

reordenamentos do Plano Nacional de Educação (PNE). 

De acordo com o Artigo 44, da LDB, a Educação Superior abrange cursos e 

programas de graduação (bacharelado, licenciatura e tecnológico), de pós-graduação  

(especialização, mestrado e doutorado), de extensão e cursos sequenciais, podendo ser 

oferecida pelas redes de ensino pública e privada, nas modalidades presencial e a 

distância.   

De acordo com o Censo Demográfico de 2010, no Município de Fraiburgo 

901 pessoas tinham o curso superior completo, 1161 estavam frequentando cursos de 

graduação, 320 tinham curso de pós-graduação, 18 de mestrado e 8 de doutorado.  

Se analisarmos o diagnóstico referente a formação de professores será 

possível notar um aumento expressivo de pós-graduados a partir de 2010, o que indica 

que este dado será superado significativamente no próximo censo demográfico, já que os 

professores são uma parcela de munícipes em constante formação.  

Ainda de acordo com o censo demográfico, em 2010 Fraiburgo tinha uma 

população de 7011 pessoas entre a faixa etária de 18 a 29 anos de idade. Elevar a taxa de 

escolarização da população de 18 a 24 anos de idade para 50% é mais uma meta do Plano 

Nacional de Educação.  

No Brasil cerca de 30,3% da população tem curso superior, em Santa 

Catarina este dado sobe para 41% e em Fraiburgo, de acordo com dados de 2010 fica em 

3,8% da população se considerarmos os munícipes que estavam cursando o ensino 

superior em 2010, o que nos mostra que mesmo que as taxas tenham evoluído nos 

últimos 4 anos  urge a necessidade pelo incentivo ao curso superior, seja através de 

campanhas de incentivo ao aluno do Ensino Médio, seja pela ampliação de políticas de 

incentivo financeiro. Em Fraiburgo temos 2 Campus Universitários privados, sendo 1 em 

modalidade a distância.  

Outro desafio à Educação Superior é a meta de elevar sua qualidade e ampliar 

a proporção de mestres e doutores no corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 

sistema de educação superior para 80%, sendo do total, no mínimo 40% doutores, até o 

final da vigência  deste plano.  

As taxas de professores com mestrado e doutorado podem ser analisadas 

juntamente aos dados de formação de professores, destacadas anteriormente.  

                                                           
28

 Texto base – Plano Estadual de Educação de Santa Catarina 



P á g i n a  | 128 

 

 
Plano Municipal de Fraiburgo – 2015/2025 

 
 

 
 

 
 

No âmbito do governo federal, em regime de colaboração e por meio de 

adesão entre entidades parceiras, são desenvolvidos programas e ações que contribuem 

para a expansão da Educação Superior, o atendimento à demanda de formação de 

professores não habilitados, o fortalecimento da pós-graduação, a realização das 

pesquisas e a mobilidade docente e discente, as questões socioeconômicas e afirmativas, 

raciais e de gênero, bem como, a qualificação dos profissionais de educação.  
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A gestão democrática participativa valoriza a participação da 

comunidade escolar no processo de tomada de decisão, concebe a docência 

como trabalho interativo, aposta na construção coletiva dos objetivos e das 

práticas escolares, no diálogo e na busca de consenso.  

Libâneo 
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5 Gestão Democrática da Educação 29 
 

A gestão educacional é um processo que ocorre sob determinada orientação 

política, cuja construção se dá a partir da dinâmica das relações que se desenvolvem nos 

contextos institucionais. Segundo Bordignon e Gracindo (2000), a gestão da educação, 

sob uma orientação democrática, implica na participação das pessoas nos processos deci-

sórios com vistas à construção e o exercício da autonomia.  

 

Para assegurar e materializar uma gestão educacional democrática, conta-se 

com conselhos, fóruns, projeto político pedagógico, entre outros, nas diversas instâncias 

educacionais. Em relação aos conselhos, na Educação Básica, conta-se com: Conselho 

Nacional de Educação (CNE); Conselho Estadual de Educação (CEE); Conselho Munici-

pal de Educação (CME); Conselhos Escolares (CEs). E na Educação Superior conta-se 

com Conselhos Universitários, entre outros. Estes devem ser participativos e representa-

tivos dos segmentos sociais, tendo caráter: normativo, consultivo, deliberativo e avaliati-

vo. Outros mecanismos são os Fóruns de Educação Nacional, Estaduais e Municipais, 

constituídos com a participação da sociedade civil.  

 

Para qualificar a gestão democrática, no contexto educacional da Educação 

Básica, são necessários o fortalecimento e a participação de todos os segmentos de ins-

tâncias colegiadas, como o conselho escolar; a Associação de Pais e Professores e o Grê-

mio Estudantil, onde houver cujas ações nortearão os princípios e encaminhamentos do 

projeto político pedagógico de cada unidade escolar, buscando a autonomia, a representa-

tividade social e a formação da cidadania de seus componentes. Na Educação Superior 

esta representatividade realiza-se por meio de conselho universitário e nos diretórios aca-

dêmicos.  

 

A atuação destes segmentos garantirá as conquistas, ampliando as responsabi-

lidades da comunidade escolar, em sua dinâmica cotidiana. A ação responsável e integra-

da dos segmentos educacionais favorece a melhoria do processo de ensino e de aprendi-

zagem, na organização escolar, contribuindo para o respeito às diversidades, formando 

novas lideranças e democratizando as instituições.  

 

Portanto, é fundamental criar e consolidar fóruns decisórios de políticas pú-

blicas educacionais, conselhos municipais de educação, conselhos escolares ou equiva-

lentes, conselhos de acompanhamento e controle do FUNDEB e da alimentação escolar, 

conselhos de controle social, envolvendo gestores públicos, trabalhadores da educação e 

organizações da sociedade civil, com representação paritária dos setores envolvidos com 

a educação e com as instituições educativas.  

 

Em Fraiburgo, as escolas da rede municipal já têm os Conselhos Escolares 

participando das ações e decisões nas Escolas e Centros de Educação Infantil, as escolas 

da rede estadual trabalham com as APP’s e Grêmio Estudantil. Ao todo são 28 Conselhos 

Escolares e 05 APP’s. 
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Gráfico 78 - Demonstrativo de Conselhos Escolares e APP na Educação Básica 

Fonte: Censo Escolar 

 

Outro aspecto importante da gestão democrática está relacionado ao provi-

mento do cargo de diretor. Em Fraiburgo a escolha de diretor da rede municipal é feita 

através de indicação, já a rede estadual está amparada pelo Decreto nº 1.794/2013, que 

dispõe sobre a gestão escolar da Educação Básica e Profissional na rede pública estadual, 

é um instrumento legal possibilitador de mudança de paradigma de gestão nas escolas da 

rede estadual, valorizando a participação da comunidade escolar nos processos de plane-

jamento e decisão, no aperfeiçoamento da gestão democrática e na transparência das 

ações pedagógica e administrativa. Para isso, o Plano de Gestão Escolar é um documento 

fundamental no sentido de planejar a priori a gestão, de submetê-lo à apreciação da co-

munidade em processo democrático de escolha de direção da escola.  

 

Os pontos negativos ou positivos de uma eleição para diretor escolar ainda 

apresentam controvérsias através de estudos publicados, vale aqui destacar que a LDB n. 

9.394/96 (BRASIL, 1996), contempla a gestão democrática explicitando que: 

 

Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

 

[...] 

 

VIII- gestão democrática do ensino público na forma desta Lei e da legisla-

ção dos sistemas de ensino 

 

[...] 

 

Artigo 14 - Os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática 

do ensino público na educação básica, de acordo com suas peculiaridades e conforme os 

seguintes princípios: 

 

 I- participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pe-

dagógico da escola; 

 

II- participação da comunidade escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes; 

 

[...] 

Conselho 
Escolar 

85% 

APP 
15% 
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Art. 15- Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de 

educação básica que integram progressivos graus de autonomia pedagógica e adminis-

trativa e de gestão financeira, observadas as normas gerais do direito financeiro público. 

 

Compreende-se desta forma que não será a eleição de diretor que garantirá a 

gestão democrática na escola e sim a participação efetiva de professores, funcionários, 

pais, comunidade e Conselho Escolar na tomada de decisões.  

Ainda no que se refere a gestão democrática num âmbito maior que a esfera 

escolar surgem o Conselho Municipal de Educação, o Conselho Municipal de 

Alimentação Escolar e o Conselho do FUNDEB, os quais estão ativos e as reuniões  

fazem parte da agenda anual.  
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“Filho, aprenda o que eu lhe ensino e nunca esqueça o que eu 

mando você fazer. 

Escute os sábios e procure entender o que eles ensinam. Sim, peça 

sabedoria e grite pedindo entendimento. Procure essas coisas, como se 

procurasse prata ou um tesouro escondido. 

Se você fizer isso, saberá o que quer dizer temer o Senhor, e 

aprenderá a conhecê-lo. É o Senhor quem dá sabedoria; a sabedoria e o 

entendimento vêm dele. Se você me ouvir, entenderá o que é direito, justo e 

honesto e saberá o que deve fazer. 

Você se tornará sábio, e a sua sabedoria lhe dará prazer. 

O seu entendimento e a sua sabedoria o protegerão 

e o livrarão de fazer o mal.” 

Rei Salomão  
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6 Financiamento da Educação  
 

6.1 Recursos vinculados para a educação  
 

A Constituição, em seu artigo 212, caput, garante um gasto mínimo de 

recursos financeiros que o Poder Público é obrigado a aplicar em educação: a União tem 

de aplicar nunca menos de 18%, e os Estados, DF e Municípios, no mínimo, 25% de 

algumas de suas receitas em despesas relativas à manutenção e desenvolvimento do 

ensino. Os recursos vinculados não podem ser aplicados em educação em geral, mas 

somente em despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino (MDE).  

Em princípio, os recursos vinculados podem ser gastos em todas as etapas e 

modalidades de educação básica escolar. Entretanto, segundo a LDB (art. 11, V), o 

Município só pode aplicar os 25% da receita de impostos no Ensino Fundamental e na 

Educação Infantil, e somente recursos acima desse percentual podem ser destinados ao 

Ensino Médio e à Educação Superior, mesmo assim, se estiverem atendidas plenamente 

as necessidades de sua área de competência. Os percentuais fixados pela Constituição são 

“o mínimo” que os governos devem destinar ao ensino. Percentual maior do que 25% 

pode ter sido estabelecido na Constituição Estadual ou na Lei Orgânica Municipal. Esses 

recursos não podem ser gastos em outras ações, como Segurança, Saúde ou Habitação, 

devendo obrigatoriamente aplicá-los em despesas com o ensino. Para calcular o 

percentual de recursos vinculados para o ensino, não se considera toda a receita prevista 

nos orçamentos públicos, mas apenas os impostos, isto é, as taxas e as contribuições não 

integram a base de cálculo dos recursos vinculados. Por outro lado, a receita resultante de 

impostos corresponde à soma dos impostos próprios e das transferências de impostos 

previstas pela Constituição, assim como dos valores da dívida ativa de impostos, multas e 

juros de mora. No caso dos Municípios, incluem-se, portanto: − os impostos próprios 

(IPTU, ISS, ITBI) e a respectiva dívida ativa, multas e juros desses impostos; - as 

transferências constitucionais recebidas da União (FPM, IRRF, ITR, IOF-ouro); - as 

transferências constitucionais recebidas do Estado (ICMS, IPVA, IPI-Exportação). 

Também não são consideradas para o cálculo do percentual vinculado ao 

ensino as despesas realizadas com recursos provenientes de transferências legais (salário-

educação e outros) a exemplo dos Programas de Alimentação Escolar, Transporte Escolar 

e Programa Dinheiro Direto na Escola ou de convênios assinados com a União e o 

Estado; nem tampouco as despesas realizadas com recursos recebidos a mais à conta do 

FUNDEB, quando o Município recebe mais do que contribui. A Lei nº 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996 (LDB), estabelece quais despesas podem (Art. 70) e quais não podem 

(Art. 71) ser consideradas como próprias de manutenção e desenvolvimento do ensino.  
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6.2 O FUNDEB  
O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) foi instituído pela Emenda 

Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, e regulamentado pela Lei nº 11.494, de 

20 de junho de 2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007 (com as alterações do Decreto nº 

6.278, de 29/11/2007). Sua implantação se deu em 1º de janeiro de 2007, por meio da 

Medida Provisória nº 339, de 28/12/2006. O FUNDEB copia os mesmos mecanismos que 

deram certo no Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEF): subvincula recursos fiscais de Estados e 

Municípios à Educação Básica redistribuindo esses recursos de acordo com o número de 

alunos matriculados nas redes estaduais e municipais das três etapas da Educação Básica 

e garante um valor mínimo nacional por aluno, promovendo a partilha de 

responsabilidades entre o governo estadual e os governos municipais. O FUNDEB é um 

recurso de natureza contábil, no âmbito de cada Estado, que contempla todas as etapas e 

as modalidades da Educação Básica, com vigência de 14 anos (até 2020). 

 

6.2  Outros recursos destinados ao financiamento da educação  
Segundo a LDB (art. 68), além da parcela dos impostos e das transferências 

constitucionais vinculadas ao ensino, os recursos públicos para a educação são ainda 

originários de:  

• receita do salário-educação e outras transferências;  

• receita de incentivos fiscais;  

• outros recursos previstos em lei.  

A educação pública também pode contar com outras fontes de financiamento, 

como empréstimos junto a organismos nacionais e internacionais e captação de recursos 

junto a organizações não governamentais, empresas privadas e comunidade em geral. 

6.3  Salário-educação  
 

Definido pela Constituição (art. 212, § 5º) como fonte adicional de 

financiamento da Educação Básica pública (alteração efetuada pela EC nº 53/2006), o 

salário-educação é contribuição social recolhida pelas empresas e corresponde a 2,5% 

calculados sobre o total de remunerações pagas ou creditadas a qualquer título, aos 

empregados segurados (Lei nº 9.424/2006, art. 15).  

Por se tratar de contribuição social, as despesas custeadas pelo salário-

educação não podem ser consideradas para cálculo dos 25% da receita de impostos 

vinculados à MDE.  
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Em consequência, a Lei nº 9.766, de 1998, dispôs que os recursos da cota 

estadual fossem redistribuídos entre o governo do Estado e seus Municípios de acordo 

com critérios fixados em lei estadual.  

Diante da dificuldade de receber esses recursos por meio dos Estados, os 

Municípios continuaram a luta pela criação de uma cota municipal do salário-educação. 

A Lei nº 10.832, de 29 de dezembro de 2003, alterou a legislação vigente nos seguintes 

pontos:  

 criou a cota estadual e municipal dessa contribuição social, em substituição 

à cota estadual; 

  determinou que a cota federal, assim como a cota estadual e municipal do 

salário educação fossem compostas, respectivamente, de 1/3 e 2/3, em relação a 90%, e 

não mais em relação a 100%, da arrecadação realizada em cada Estado e no Distrito 

Federal;  

 estabeleceu que a cota estadual e municipal fosse integralmente 

redistribuída entre o Estado e seus Municípios de forma proporcional ao número de 

alunos matriculados no ensino fundamental nas respectivas redes de ensino, em 

substituição à determinação de que critérios para essa redistribuição fossem estabelecidos 

por lei estadual; 

 Os 10% restantes se incorporaram à cota federal, totalizando 40% dos 100% 

arrecadados. Atendendo à reivindicação de Estados e Municípios, o Ministério da 

Educação destinou os 10% restantes – os chamados recursos desvinculados do salário-

educação – ao financiamento do Transporte Escolar e da Educação de Jovens e Adultos. 

É com esses recursos que o governo federal está financiando o Transporte Escolar 

instituído pela Lei nº 10.880/2004.  

Com a alteração efetuada pela Emenda Constitucional nº 53/2006, os recursos 

do salário-educação podem ser aplicados em despesas com todas as etapas e modalidades 

da educação básica, vedada sua utilização para o pagamento de pessoal (Lei nº 

9.766/1998, Art. 7º).  

Pelas novas regras, a distribuição dos recursos é feita de acordo com o 

número de alunos matriculados em toda a Educação Básica, ou seja, pelas novas regras, 

além do ensino fundamental são consideradas as matrículas da Educação Infantil e do 

Ensino Médio regular e de Educação de Jovens e Adultos.  

Os recursos da cota federal do salário-educação são utilizados pela União no 

desempenho de sua função supletiva e redistributiva em relação à Educação Básica 

pública e são direcionados para programas de apoio às redes estaduais e municipais de 

ensino como é o caso do Programa Nacional do Livro Didático – PNLD, do Programa 

Dinheiro Direto na Escola – PDDE entre outros. 
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Tabela 50 – Evolução recursos financeiros 2010 a 2014 

 

Fonte: Controladoria Geral do Município de Fraiburgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEITAS 2010 2011 2012 2013 2014

FUNDEB R$ 12.159.979,04 R$ 14.997.606,41 R$ 16.335.128,99 R$ 19.219.168,83 R$ 20.510.659,07

SALARIO EDUCAÇÃO R$ 1.087.504,87 R$ 1.346.117,32 R$ 1.540.001,96 R$ 1.897.651,95 R$ 1.930.806,10

TRANSPORTE ESCOLAR R$ 573.545,21 R$ 562.811,52 R$ 533.598,01 R$ 699.890,93 R$ 615.616,26

MERENDA R$ 409.860,00 R$ 405.480,00 R$ 468.264,00 R$ 570.772,00 R$ 508.006,26

OUTROS RECURSOS VINCULADOS R$ 331.650,00 R$ 836.200,00 R$ 971.737,75 R$ 782.399,38 R$ 1.049.077,61

RESTOS LIQUIDADOS R$ 274.000,00 R$ 1.323.451,87 R$ 2.747.456,71 R$ 1.680.771,45 R$ 422.095,42

EMPENHOS LIQUIDADOS R$ 18.520.953,06 R$ 20.110.728,84 R$ 26.139.430,46 R$ 29.259.499,27 R$ 29.582.000,29

DESPESAS LIQUIDADAS R$ 18.794.953,06 R$ 21.434.180,71 R$ 28.886.887,17 R$ 30.940.270,72 R$ 30.004.095,71
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7. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME  
 

Ao longo dos próximos 10 (dez) anos, teremos que prever acompanhamento e 

avaliação, a fim de revisar periodicamente os objetivos e as metas elencadas neste Plano. 

É indispensável que se tornem públicos a execução das metas e os avanços oriundos do 

Plano Municipal de Educação.  

A primeira avaliação deverá ocorrer dois anos a partir da aprovação deste. 

Findando o período de dez anos, um novo Plano deverá ser elaborado sob nova 

legislação. Cabe, ainda, definir os instrumentos e procedimentos de avaliação a serem 

respeitados e reorganizados, caso necessário. Salientamos a necessidade de ser previsto o 

fluxo migratório na cidade, o fluxo de recursos financeiros de diferentes receitas e outros 

do momento.  

Assim como na elaboração, e atendendo à solicitação nos diferentes 

momentos de elaboração do processo de construção deste PME, caberá manter um caráter 

democrático, como indicação do caminho para avaliar e reconstruir o PME, respeitando 

os anseios da comunidade local e assumindo o compromisso com o bem comum. 
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Metas e Estratégias 
 

Meta 1 
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 

04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches 

de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 03 (três) 

anos até o final da vigência deste Plano. 

Estratégias 

1.1 Definir, em regime de colaboração entre a União e o Estado, metas de expansão das 

respectivas redes públicas de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, 

considerando as peculiaridades locais; 

1.2 Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por 

creche para a população de até 3 (três) anos de idade, como forma de planejar a oferta e 

verificar o atendimento da demanda manifesta no município; 

1.3 Estabelecer, no primeiro ano de vigência do Plano, normas, procedimentos e prazos 

para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por creches; 

1.4 Manter e ampliar, em regime de colaboração, programa de construção e 

reestruturação de escolas, bem como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e 

à melhoria da rede física de escolas públicas de educação infantil, respeitando, inclusive, 

as normas de acessibilidade; 

1.5 Implantar, até o segundo ano de vigência do Plano, avaliação da educação infantil 

articulada entre os setores da educação, a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em 

parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de 

pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, 

entre outros indicadores relevantes; 

1.6 Articular e ampliar a oferta de matrículas gratuitas em creches, com a expansão da 

oferta na rede pública até 2025; 

1.7 Promover a formação inicial e continuada dos profissionais da educação infantil; 

1.8 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; 

1.9 Fomentar o atendimento às populações do campo e às comunidades indígenas e 

quilombolas na educação infantil nas respectivas comunidades, por meio do 
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redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas 

e o deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades, 

garantido consulta prévia e informada; 

1.10 Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento 

educacional especializado complementar e suplementar aos estudantes com deficiência, 

transtornos do espectro do autismo, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade e 

altas habilidades/superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a 

transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica; 

1.11 Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às 

famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com 

foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de idade; 

1.12 Preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, 

garantindo o atendimento da criança de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos 

que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar 

seguinte, visando ao ingresso do aluno de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental; 

1.13 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das 

crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de 

transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância; 

1.14 Realizar e publicar, a cada ano, em colaboração da União e do Estado,  levantamento 

da demanda manifesta por educação infantil em creches e pré-escolas, como forma de 

planejar e verificar o atendimento; 

1.56 Estimular o acesso à educação infantil de crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 

conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 

1.16 Avaliar, até o 5° (quinto) ano de vigência desse Plano, o dispositivo da Lei 

Complementar Estadual  nº 170/1998, que trata do número de estudantes por turma. 
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Meta 2 
Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 

14 (quatorze) anos de idade e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) 

dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência 

deste Plano. 

Estratégias 

2.1 Colaborar com o Ministério da Educação fornecendo dados para a elaboração de 

proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os alunos do 

ensino fundamental; 

2.2 Pactuar entre União, Estados e Distrito Federal no âmbito da instância permanente de 

que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do 

ensino fundamental; 

2.3 Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos  alunos do ensino 

fundamental; 

2.4 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do 

aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem 

como o controle das situações de discriminação, preconceito e violência na escola, 

visando ao estabelecimento condições adequadas para o sucesso escolar dos estudantes, 

em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância, adolescência e juventude; 

2.5 Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, o acompanhamento 

e o monitoramento de acesso e permanência na escola, em parceria com as áreas de saúde 

e assistência social; 

2.6 Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, à 

organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, 

considerando as especificidades da educação especial, das escolas do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas; 

2.7 Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho 

pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a 

identidade cultural e as condições climáticas da região; 

2.8 Promover o relacionamento das escolas com instituições e movimentos culturais, a 

fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos estudantes 

dentro e fora dos espaços escolares, assegurando, ainda, que as escolas se tornem polos 

de criação e difusão cultural; 
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2.9 Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades 

escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias; 

2.10 Expandir o atendimento específico às populações do campo, quilombolas, povos 

indígenas, povos nômades e das comunidades tradicionais garantindo o acesso, 

permanência, conclusão, bem como a formação de profissionais para atuação junto a 

essas populações; 

2.11 Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantindo a 

qualidade, para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de caráter 

itinerante; 

2.12 Oferecer atividades extracurriculares aos estudantes de incentivo e de estímulo a 

habilidades, promovendo, inclusive, certames e concursos de âmbito municipal; 

2.13 Promover atividades de desenvolvimento e estímulo às habilidades esportivas nas 

escolas, interligando-as a um plano de disseminação do desporto educacional e de 

desenvolvimento esportivo nacional; 

2.14 Efetivar, com as áreas de saúde, ação social e cidadania, rede de apoio ao sistema 

municipal de ensino para atender ao público da educação especial; 

2.15 Garantir o acesso e permanência dos estudantes na educação pública, viabilizando 

transporte escolar acessível com segurança, material escolar, laboratórios didáticos e 

biblioteca informatizada com acervo atualizado, visando a inclusão das diferentes etnias; 

2.16 Garantir a oferta da alimentação escolar, com segurança alimentar e nutricional, 

preferencialmente com produtos da região; 

2.17 Fomentar as tecnologias educacionais inovadoras das práticas pedagógicas que 

assegurem a alfabetização, a partir de realidades linguísticas diferenciadas em 

comunidades bilíngues ou multilíngues, favorecendo a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos estudantes, segundo as diversas abordagens metodológicas; 

2.18 Assegurar a renovação, manutenção e criação das bibliotecas,  com equipamentos, 

espaços, acervos bibliográficos, como condição para a melhoria do processo 

ensino/aprendizagem; 

2.19 Fortalecer a organização pedagógica, o currículo e as práticas pedagógicas, evitando 

o transporte de crianças dos anos iniciais do ensino fundamental do campo para a cidade; 

2.20 Estabelecer programas educacionais que, efetivamente, promovam a correção das 

distorções idade/série com qualidade, promovendo ao educando condições de inserção e 

acompanhamento nas séries posteriores; 
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2.21 Definir e garantir padrões de qualidade, em regime de colaboração com os sistemas 

de ensino, dando a igualdade de condições para acesso e permanência no ensino 

fundamental; 

2.22 Garantir que a Proposta Pedagógica de Fraiburgo assegure a formação básica 

comum, respeitando os valores culturais e artísticos nas diferentes etapas e modalidades 

da educação; 

2.23 Garantir a inclusão de pessoas com deficiência nas instituições escolares do ensino 

regular, com adaptação dos meios físicos e capacitação dos recursos humanos, 

assegurando o desenvolvimento de seu potencial cognitivo, emocional e social; 

2.24 Normatizar até o 5° (quinto) ano de vigência desse Plano, dispositivo tratando de 

número de estudantes por turma.   
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Meta 3 
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 

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

líquida de matrículas no ensino médio para 90% (noventa por cento). 

Estratégias 

3.1 Incentivar política e programa estadual para o ensino médio articulado aos programas 

nacionais, com garantia dos recursos financeiros, para consolidar práticas pedagógicas 

com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, por 

meio de currículos escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, 

conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões, como: ciência, trabalho, 

linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo a aquisição de equipamentos e 

laboratórios, a produção de material didático específico, a formação continuada em 

serviço de professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais; 

3.2 Pactuar, entre União, Estado e Município, no âmbito da instância permanente de 

negociação e cooperação, de que trata o § 5º do Art. 7º, da Lei no 13.005/2014, a 

implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que 

configurarão a base nacional comum curricular do ensino médio; 

3.3 Fomentar a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de 

garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos estudantes dentro 

e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação 

e difusão cultural e prática desportiva, integrada ao currículo escolar; 

3.4 Manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, por 

meio do acompanhamento individualizado do  aluno com rendimento escolar defasado e 

pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de 

recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira 

compatível com sua idade; 

3.5 Contribuir com a universalização do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

fundamentado em matriz de referência do conteúdo curricular do ensino médio e em 

técnicas estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade de resultados, 

articulando-o com o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB), e promover sua 

utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para 

a educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e 

habilidades adquiridos dentro e fora da escola e de avaliação classificatória, como critério 

de acesso à educação superior; 

3.6 Fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação 

profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, das comunidades 

indígenas e quilombolas e da educação especial; 
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3.7 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do 

aproveitamento escolar dos jovens beneficiários de programas de transferência de renda, 

bem como dos sujeitos em situações de discriminação, preconceito e violência, práticas 

irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, buscando a 

colaboração com as famílias, de forma intersetorial; 

3.8 Articular a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da 

escola, de forma intersetorial com os serviços de assistência social, saúde e proteção à 

adolescência e à juventude; 

3.9 Oportunizar 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, visando à 

qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com 

defasagem no fluxo escolar; 

3.10 Avaliar a necessidade de oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem 

como a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender a toda a 

demanda, de acordo com as necessidades específicas dos estudantes; 

3.11 Oportunizar formas alternativas de oferta do ensino médio, garantindo a qualidade, 

para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante; 

3.12 Apoiar e acompanhar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou 

por quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas 

associadas à exclusão; 

3.13 Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e 

científicas; 

3.14 Promover e acompanhar a celebração de convênios entre empresas e escolas de 

educação básica, profissional e tecnológica para oportunizar estágio, possibilitando o 

acesso ao mundo do trabalho. 
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Meta 4 
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, 

transtorno do espectro autista ,transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 

preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional 

inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

Estratégias 

4.1 Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob 

alegação de deficiência e promovida à articulação pedagógica entre o ensino regular e o 

atendimento educacional especializado. 

4.2 Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, as 

matrículas dos  estudantes da educação regular da rede pública que recebam atendimento 

educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do cômputo dessas 

matrículas na educação básica regular; e as matrículas efetivadas, conforme o censo 

escolar mais atualizado, na educação especial oferecida em instituições comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas , conveniadas com o poder público e com atuação 

exclusiva na modalidade, nos termos da Lei n° 11.494, de 20 de junho de 2007; 

4.3 Promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento escolar 

à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com 

deficiência, transtorno do espectro autista, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 

4.4 Implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e fomentar a 

formação continuada de professores para o atendimento educacional especializado nas 

escolas urbanas, do campo, indígenas e de comunidades quilombolas; 

4.5 Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas 

complementar e suplementar, a todos os alunos com deficiência, transtorno do espectro 

autista, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 

matriculados na rede pública de educação básica, conforme necessidade identificada por 

meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno; 

4.6 Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas 

instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos alunos com deficiência 

por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da 

disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, 
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assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de 

ensino, a identificação dos alunos com altas habilidades ou superdotação; 

4.7 Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS 

como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda 

língua, aos alunos surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em 

escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, 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 Braille de leitura para cegos e 

surdos-cegos; 

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; 

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 alunos com deficiência, transtorno do espectro autista, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários de programas de 

transferência de renda, juntamente com o combate às situações de discriminação, 

preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o 

sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude; 

4.10 Fomentar o desenvolvimento de metodologias e uso de materiais didáticos, 

equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da 

aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos estudantes com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

4.11 Fomentar a articulação entre os setores de políticas públicas que atendam as 

especificidades educacionais de estudantes com deficiência, transtorno do espectro 

autista, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que 

requeiram medidas de atendimento especializado; 

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, das pessoas com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma 

a assegurar a atenção integral ao longo da vida; 

4. 13 Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à 

demanda do processo de escolarização dos estudantes com deficiência, transtorno do 

espectro autista, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, garantindo a oferta de professores do atendimento educacional 
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especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores e intérpretes de Libras, 

guias-intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e 

professores bilíngues; 

4.14 Obter informação detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência, transtorno do 

espectro autista, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos divulgados pelos institutos de pesquisa; 

4.15 Garantir a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação para 

profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, observado o disposto no 

caput do Art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das teorias de 

aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento 

educacional de estudantes com deficiência, transtorno do espectro autista e altas 

habilidades/superdotação; 

4.16 Promover parcerias com instituições comunitárias, filantrópicas, conveniadas com o 

poder público, visando a ampliar as condições de apoio ao atendimento escolar integral 

das pessoas com deficiência, transtorno do espectro autista, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de 

ensino; 

4.17 Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, 

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, 

transtorno do espectro autista, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação matriculados na rede pública de ensino; 

4.18 Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas, 

conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação das famílias e da 

sociedade na construção do sistema educacional inclusivo; 

4.19 Desenvolver e consolidar políticas de produção e disseminação de materiais 

pedagógicos adaptados à educação inclusiva para as bibliotecas da educação básica. 
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Meta 5 
Alfabetizar todas as crianças aos 6 (seis) anos de idade ou, até no máximo, aos 8 (oito) 

anos de idade no ensino fundamental. 

Estratégias 

5.1 Fomentar política de alfabetização, nos anos iniciais do ensino fundamental, 

articulando-o com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e 

valorização dos  professores alfabetizadores e com apoio de equipe multidisciplinar, a fim 

de garantir a alfabetização plena de todas as crianças; 

5.2 Criar política de alfabetização que garanta a permanência dos professores 

alfabetizadores para os três primeiros anos do ensino fundamental; 

5.3 Utilizar 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 até o final do 

terceiro ano do ensino fundamental; 

5.4 Selecionar 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; 

5.5 Estimular o uso de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que 

assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos  

alunos , consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade; 

5.6 Apoiar a alfabetização de crianças do campo, indígenas, quilombolas e de populações 

itinerantes, com a produção de materiais didáticos específicos e desenvolver instrumentos 

de acompanhamento que considerem o uso da língua materna pelas comunidades 

indígenas e a identidade cultural das comunidades quilombolas; 

5.7 Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores 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 para a 

alfabetização; 

5.8 Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas 

especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem 

estabelecimento de terminalidade temporal; 
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5.9 Promover, em consonância com as Diretrizes do Plano Nacional do Livro e da 

Leitura, a formação de leitores e a capacitação de professores, bibliotecários e agentes da 

comunidade para atuarem como mediadores da leitura; 

5.10 Assegurar programas de incentivo à leitura. 
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Meta 6 
Ampliar com apoio da União e do Estado a oferta de educação em tempo integral. 

Estratégias 

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 alunos  na 

escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias 

durante todo o ano letivo; 

6.2 Instituir, em regime de colaboração, programa de ampliação, reforma e construção de 

escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo 

integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação de 

vulnerabilidade social; 

6.3 Aderir, em regime de colaboração, ao 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 cobertos, depósitos adequados para armazenar gêneros 

alimentícios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material 

didático e da formação de recursos humanos para a educação em tempo integral; 

6.4 Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e 

esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, 

e cinema; 

6.5 Estimular a oferta de atividades para a ampliação da jornada escolar dos estudantes 

matriculados nas escolas de educação básica da rede pública, por parte das entidades 

privadas de serviço social, vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em 

articulação com a rede pública de ensino; 

6.6 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; 

6.7 Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 

(quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, assegurando atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais 

da própria escola ou em instituições especializadas, bem como profissionais habilitados; 

6.8 Adotar medidas para aperfeiçoar o tempo de permanência dos alunos na escola, 

direcionando a jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades 

recreativas, esportivas e culturais. 
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Meta 7 

Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 

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

nacionais no IDEB: 

METAS PROJETADAS PARA O MUNICÍPIO DE FRAIBURGO 

 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais do EF 5,1 5,4 5,7 5,9 

Anos Finais do EF 5,1 5,4 5,6 5,8 

Ensino Médio 4,7 5,2 5,4 5,6 

Fonte: IDEB/INEP/MEC 

Estratégias 

7.1 Estabelecer e implantar, mediante pactuação inter federativa, diretrizes pedagógicas 

para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes para cada ano do ensino fundamental 

e médio, respeitando-se a diversidade estadual, regional e local; 

7.2 Assegurar que: 

a. no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por cento) 

dos alunos 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% (cinquenta 

por cento), pelo menos, o nível desejável; 

b. no último ano de vigência deste Plano, todos os 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% (oitenta por cento), pelo 

menos, o nível desejável. 

7.3 Implantar indicadores de avaliação institucional com base no perfil do estudante e dos 

profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos recursos 

pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões relevantes, 

considerando as especificidades das modalidades de ensino; 

7.4 Induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por meio 

da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem 

fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua 
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da qualidade educacional, a formação continuada dos profissionais da educação e o 

aprimoramento da gestão democrática; 

7.5 Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de 

qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e 

financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e 

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; 

7.6 Colaborar no desenvolvimento de indicadores específicos de avaliação da qualidade 

da educação especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos; 

7.7 Contribuir para a melhoria do desempenho dos estudantes da educação básica nas 

avaliações da aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – 

PISA; 

7.8 Incentivar o desenvolvimento, selecionar, referendar e divulgar tecnologias 

educacionais para o ensino fundamental e médio e incentivar práticas pedagógicas 

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; 

7.9 Garantir transporte gratuito, por meio de convênio entre a Secretaria Municipal de 

Educação e Secretaria de Estado da Educação com acessibilidade para todos os 

estudantes da educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, 

mediante renovação e financiamento compartilhado, com participação da União 

proporcional às necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o 

tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local; 

7.10 Participar do desenvolvimento de pesquisas de modelos alternativos de atendimento 

escolar para a população do campo que considerem tanto as especificidades locais quanto 

as boas práticas nacionais e internacionais; 

7.11 Universalizar, em colaboração com a União e o Estado até o quinto ano de vigência 

deste Plano, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade 

e triplicar, até o final da década, a relação computador/estudante nas escolas da rede 

pública de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da 

informação e da comunicação; 

7.12 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais, em regime de colaboração 

entre União e Estado, 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 as redes digitais de computadores, inclusive a internet; 
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7.13 Manter programas e aprofundar ações de atendimento ao estudante, em todas as 

etapas da educação  básica, por meio de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde; 

7.14 Assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso à energia elétrica, 

abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, 

garantir o acesso dos estudantes 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; 

7.15 Aderir e participar, em regime de colaboração, de programa nacional de 

reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando à equalização 

regional das oportunidades educacionais; 

7.16 Participar em regime de colaboração com a União e o Estado na elaboração dos 

parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica, a serem utilizados 

como referência para infraestrutura das escolas e para recursos pedagógicos, entre outros 

insumos relevantes, e como instrumento para adoção de medidas para a melhoria da 

qualidade do ensino; 

7.17 Informatizar a gestão das escolas públicas e da secretaria de educação, bem como 

manter programa de formação continuada para o pessoal técnico; 

7.18 Colaborar com políticas públicas de prevenção à violência na escola, inclusive pelo 

desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos 

sinais e 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; 

7.19 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 8.069/1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente; 

7.20 Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-

brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nº 

10.639/2003 e nº 11.645/2008, assegurando 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; 

7.21 Desenvolver currículos e propostas pedagógicas nas escolas do campo e nas 

comunidades indígenas e quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes 

às respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das práticas socioculturais e 

da língua materna de cada comunidade indígena, produzindo e disponibilizando materiais 

didáticos específicos, inclusive para os estudantes com deficiência; 
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7.22 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, com o propósito de que a 

educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social 

sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais; 

7.23 Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e 

nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, 

esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como 

condição para a melhoria da qualidade educacional; 

7.24 Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da 

saúde e da educação, o atendimento aos estudantes da rede escolar pública de educação 

básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde; 

7.25 Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, 

atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos 

profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional. 

7.26 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 redes municipais de ensino, para orientar as políticas 

públicas e as práticas pedagógicas, com o fornecimento das informações às escolas e à 

sociedade; 

7.27 Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional 

do Livro e da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de professores, 

bibliotecários e agentes da comunidade para atuar como mediadores da leitura, de acordo 

com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem; 

7.28 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; 

7.29 Priorizar aos estudantes com rendimento escolar defasado metodologias para 

acompanhamento pedagógico, recuperação paralela e progressão; 

7.30 Assegurar a renovação, manutenção e criação das bibliotecas com todos os materiais 

e infraestrutura necessária à boa aprendizagem dos estudantes; 

7.31 Incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares, estruturadas pela 

relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares com conteúdos 

obrigatórios e eletivos, em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, 

cultura e esporte. 

 

 



P á g i n a  | 156 

 

 
Plano Municipal de Fraiburgo – 2015/2025 

 
 

 
 

 
 

Meta 8 
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos de 

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

vigência deste Plano, integrando, sempre que possível, matrículas de educação de jovens 

e adultos, nos ensinos fundamental e médio, à educação profissional. 

Estratégias 

8.1 Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, para 

acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, 

priorizando estudantes com rendimento escolar defasado, atendendo as especificidades 

dos segmentos populacionais aqui considerados; 

8.2 Implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos 

populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, 

associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a 

alfabetização inicial; 

8.3 Estimular a participação em exames de certificação e conclusão dos ensinos 

fundamental e médio e garantir acesso gratuito a esses exames; 

8.4 Expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades 

privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de 

forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os segmentos 

populacionais considerados; 

8.5 Promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento 

e o monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos populacionais 

considerados, identificar motivos de absenteísmo e colaborar com o Estado para a 

garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do 

atendimento desses estudantes na rede pública regular de ensino; 

8.6 Promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos 

populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e 

proteção à juventude; 

8.7 Incentivar o acesso e a permanência na educação profissional técnica de nível médio e 

superior;  

8.8 Participar de programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão 

do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão 

da educação básica; 

8.9 Expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a 

formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando 

a elevação do nível de escolaridade do trabalhador; 



P á g i n a  | 157 

 

 
Plano Municipal de Fraiburgo – 2015/2025 

 
 

 
 

 
 

8.10 Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação profissional, 

em cursos planejados, de acordo com as características do público da educação de jovens 

e adultos e considerando as especificidades das populações itinerantes e do campo e das 

comunidades indígenas e quilombolas, inclusive na modalidade de educação a distância; 

8.11 Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo 

nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à 

educação profissional; 

8.12 Aderir programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à 

expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens 

e adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com 

deficiência; 

8.13 Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a 

formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações 

entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e 

cidadania, de forma à organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às 

características desses alunos; 

8.14 Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de metodologias 

específicas, bem como os instrumentos de avaliação, garantindo o acesso a equipamentos, 

laboratórios e aos diferentes espaços da escola; 

8.15 Ofertar a formação continuada e tecnológica digital de docentes das escolas públicas 

que atuam na educação de jovens e adultos articulada à educação profissional; 

8.16 Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores, 

articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com apoio de 

entidades privadas de formação profissional, vinculadas ao sistema sindical e de 

entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação 

exclusiva na modalidade; 

8.17  Aderir ao Programa Nacional de Assistência ao Estudante, desenvolvendo ações de 

assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o 

acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens e 

adultos articulada à educação profissional; 

8.18 Garantir alimentação saudável e adequada e transporte para os estudantes da 

educação de jovens e adultos integrado à educação profissional. 
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Meta 9 
Elevar a taxa de alfabetização da população do Município de Fraiburgo, reduzindo a taxa 

de analfabetismo funcional. 

Estratégias 

9.1 Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos, a todos que não tiveram 

acesso à educação básica na idade própria; 

9.2 Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio 

incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos; 

9.3 Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade 

da escolarização básica; 

9.4 Executar ações de atendimento ao estudante da educação de jovens e adultos por meio 

de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde; 

9.5 Apoiar projetos inovadores na educação de jovens e adultos, que visem ao 

desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses estudantes; 

9.6 Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, 

públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da 

jornada de trabalho dos empregados e das empregadas com a oferta das ações de 

alfabetização e de educação de jovens e adultos; 

9.7 Ampliar, produzir e garantir a distribuição de material didático e o desenvolvimento 

de metodologias específicas, bem como garantir o acesso dos estudantes da EJA aos 

diferentes espaços da escola; 

9.8 Implementar currículos adequados às especificidades da EJA para promover a 

inserção no mundo do trabalho, inclusão digital e tecnológica e a participação social; 

9.9 Fomentar nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com 

vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias 

educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de 

programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos 

idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas; 

9.10 Proceder levantamento de dados sobre a demanda por EJA, na cidade e no campo, 

para subsidiar a formulação de política pública que garanta o acesso e a permanência a 

jovens, adultos e idosos a esta modalidade da educação básica. 
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Meta 10 
Ampliar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a 

qualidade da oferta e a expansão no segmento público. 

Estratégias 

10.1 Participar da política de expansão das matrículas de educação profissional técnica de 

nível médio da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, 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; 

10.2 Fomentar a oferta de educação profissional técnica de nível médio; 

10.3  Estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e 

do ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário 

formativo do aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade 

profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude; 

10. 4 Fomentar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível 

médio pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e 

entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação 

exclusiva na modalidade; 

10.5 Cooperar na institucionalização de sistema nacional de avaliação da qualidade da 

educação profissional técnica de nível médio das redes pública e privada; 

10.6 Estimular o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação profissional 

para as populações do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, de acordo 

com os seus interesses e necessidades; 

10.7 Fomentar a oferta de educação profissional técnica de nível médio para o público da 

educação especial; 

10.8 Fomentar programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade 

acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à permanência dos estudantes e à 

conclusão dos cursos técnicos de nível médio; 

10.9 Adotar políticas afirmativas para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais 

no acesso e permanência na educação profissional técnica de nível médio; 

10.10 Utilizar os dados do Sistema Nacional de Informação Profissional e as consultas 

promovidas junto a entidades empresariais de trabalhadores para ofertar formação nas 

instituições especializadas em educação profissional. 
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Meta 11 
Fomentar a expansão da taxa de matrículas da população do Município de Fraiburgo na 

educação superior e incentivar professores do município a ingressar em pós-graduação 

stricto sensu.   

Estratégias 

11.1 Otimizar, com a participação das Instituições de Ensino Superior instaladas no 

Município de Fraiburgo a ampliação da estrutura física e a disponibilização dos recursos 

humanos mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o 

acesso à graduação; 

11.2 Mapear a demanda e fomentar a oferta de educação superior prioritariamente para a 

formação de professores, para atender ao déficit de profissionais em todas as áreas de 

conhecimento e modalidades da educação básica; 

11.3 Ampliar e garantir a oferta de bolsas de estudos para graduação, aos professores e 

demais profissionais que atuam na educação básica; 

11.4 Adotar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos(às) 

estudantes de modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso 

e permanência na educação superior; 

11.5 Divulgar programas de apoio financeiro do Governo Federal e Estadual aos 

estudantes de ensino superior; 

11.6 Apoiar, no âmbito de sua competência, ações que visem assegurar, no mínimo, 10% 

(dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos para a graduação em programas 

e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, prioritariamente, para áreas de 

grande pertinência social; 

11.7 Apoiar  a oferta de estágio como parte da formação na educação superior; 

11.8 Assegurar, na forma da lei, condições de acessibilidade às pessoas da educação 

especial, nas instituições de ensino superior; 

11.9 Incentivar  estudos  e  pesquisas  que  analisem  a  necessidade  de  articulação  entre  

formação,  currículo,  pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades 

econômicas, sociais e culturais na região; 

11.10  Incentivar programas  e  ações  de  incentivo  à  mobilidade  estudantil  e docente 

em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional; 

11.11  Articular,  com a União, e o Estado a expansão e a descentralização da oferta de 

educação superior atendendo  a  toda   comunidade,  considerando  as  especificidades  

das  populações  do  campo, comunidades indígenas e quilombola; 
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11.12 Incentivar a oferta de formação de pessoal de nível superior, destacadamente a que 

se refere à formação nas áreas de ciências e matemática, considerando as necessidades do 

desenvolvimento do País, a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação 

básica; 

11.13  Colaborar na institucionalização  de  programa  nacional  de  composição  de  

acervo  digital  de  referências bibliográficas  e  audiovisuais  para  os  cursos  de  

graduação,  assegurada  a  acessibilidade  às  pessoas  com deficiência; 

11.14 Incentivar processos seletivos nacionais e regionais para acesso à educação 

superior como forma de superar exames vestibulares isolados; 

11.15 Divulgar mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo, na 

educação superior; 

11.16 Acompanhar a  implementação  das  respectivas  Diretrizes  Curriculares  dos  

cursos  de  licenciatura  e bacharelado, nas instituições de ensino superior, em 

consonância com o resultado do processo avaliativo; 

11.17 Fomentar, em articulação com a União, a formação de consórcios entre instituições 

de educação superior, com vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por meio de 

plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior  visibilidade  

nacional  e  internacional  às  atividades  de  ensino,  pesquisa  e extensão; 

11.18 Promover, de  forma  articulada  com  a  União e o Estado,  a  formação  inicial  e  

continuada  dos  profissionais  técnico-administrativos da educação superior, bem como a 

formação continuada dos docentes formadores; 

11.19 Incentivar, em articulação com a União, na implementação de políticas de inclusão 

e de ação afirmativa na forma da lei, para o acesso e permanência nos cursos de pós-

graduação, lato e stricto sensu, para estudantes em vulnerabilidade socioeconômica, 

egressos da escola pública, afrodescendentes, comunidades tradicionais, povos do campo, 

indígenas, quilombolas e para pessoas, público da educação especial, e outros estratos 

sociais historicamente excluídos; 

11.20 Adotar, em parceria com  a  União e Estado,  políticas  de  assistência  estudantil  

para  assegurar  aos  estudantes considerados economicamente carentes, bolsas de estudos 

de pós-graduação; 

11.21 Divulgar bolsas de estudos de pós-graduação aos professores e demais 

profissionais da educação básica das redes públicas de ensino; 

11.22 Incentivar, em articulação  com  a  União e Estado,  financiamento  público  e  

específico  às  políticas  de  acesso  e permanência,  para  inclusão  nos  programas  de  

pós-graduação  de  estudantes  em  vulnerabilidade socioeconômica, egressos da escola 

pública, afrodescendentes, comunidades tradicionais, povos do campo, indígenas,  
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quilombolas,  para  pessoas,  público  da  educação  especial,  e  outros  estratos  sociais 

historicamente excluídos; 

11.23 Estimular estudos e pesquisas em direitos humanos e inclusão, sobre gênero, 

orientação sexual e identidade de  gênero,  diversidade  religiosa,  relações  étnico-raciais,  

educação  ambiental,  tecnologia  assistiva, pedagogia da alternância, quilombola, 

indígena, povos do campo, comunidades tradicionais, para pessoas, público da educação 

especial, e em situação de privação de liberdade; 

11.24 Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de 

formação para profissionais da educação básica, 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; 

11.25 Fomentar, em articulação com a União,  pesquisas  voltadas  para  o  

desenvolvimento  de  metodologias, materiais didáticos, paradidáticos, equipamentos e 

recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da aprendizagem, 

bem como das condições de acessibilidade dos estudantes com deficiência, transtorno  do  

espectro  autista,  transtorno  de  déficit  de  atenção  e  hiperatividade/impulsividade  e  

altas habilidades ou superdotação e criar programas que promovam a socialização  dos 

resultados das pesquisas. 
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Meta 12 
Garantir, em regime de colaboração entre a União e o Estado, política de formação inicial 

e continuada, assegurando que todos os professores da educação básica e suas 

modalidades possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam, e pós-graduação considerando o 

contexto do sistema de ensino.  

 Estratégias 

12.1 Divulgar, em regime de cooperação, ações  conjuntas  a  fim  de organizar a oferta 

de cursos de formação inicial diante do diagnóstico das necessidades  de formação dos 

profissionais da educação, envolvendo as instituições públicas de nível superior, 

sincronizando a oferta e a demanda de formação de profissionais da Educação;  

12.2 Fomentar e divulgar programas de iniciação à docência a estudantes matriculados 

em cursos de graduação, a fim de aprimorar a formação dos profissionais para atuarem no 

magistério da Educação Básica de acordo com a necessidade por área de conhecimento; 

12.3 Divulgar formas de financiamento  estudantil  a  estudantes  matriculados  em  

cursos  de  licenciatura  com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de  Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), na forma da Lei nº 10.861/2004, inclusive a amortização 

do saldo devedor pela docência efetiva na rede pública de educação básica; 

12.4 Instituir e consolidar, uma plataforma eletrônica, com dados de formação de todos 

os professores da rede pública e privada, para organizar a demanda/oferta de matrículas 

em cursos de formação inicial e continuada dos profissionais da educação; 

12.5 Fomentar programas específicos de formação, em nível de licenciatura, para 

profissionais que atuam nas escolas do campo, comunidades indígenas, quilombolas, 

educação especial e, estratos  historicamente excluídos; 

12.6 Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para o 

dimensionamento da demanda por formação em cursos de pós-graduação, para fomentar 

a respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação superior, de forma 

orgânica e articulada às políticas de formação do Estado; 

12.7 Divulgar  política nacional de formação de professores da educação básica, 

definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, instituições formadoras e processos de 

certificação das atividades formativas. 
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Meta 13 
Valorizar os profissionais do Magistério da rede pública de educação básica, assegurando 

a existência de plano de carreira, assim como a sua reestruturação, que tem como 

referência  o  piso  nacional,  definido  em  lei  federal,  nos  termos  do  Inciso  VIII,  do  

Artigo  206,  da Constituição  Federal.   

Estratégias 

13.1 Proporcionar condições de trabalho, valorização dos profissionais da educação e 

concretização das políticas de formação, como forma de garantia da qualidade na 

educação; 

13.2 Fomentar ações especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e 

atendimento à saúde e integridade física, mental e emocional dos profissionais da 

educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional. 

13.3 Realizar acompanhamento nas redes públicas de educação básica, de modo a que 

pelo menos 80% (oitenta por cento) dos profissionais do magistério e 50% (cinquenta por 

cento) dos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de 

provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontram 

vinculados; 

13.4 Assegurar a realização periódica de concurso público para provimento de vagas, 

comprovadamente, excedentes e permanentes; 

13.5 Implantar, nas redes públicas de educação básica, acompanhamento dos 

profissionais  iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de 

fundamentar, com base nos programas de  acompanhamento,  por  meio  de  avaliação  

documentada,  a  decisão  pela  efetivação  após  o  estágio probatório e oferecer, durante 

este período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do professor,  com  

destaque  para  os  conteúdos  a  serem  ensinados  e  as  metodologias  de  ensino  de  

cada disciplina; 

13.6 Estimular a existência de comissões e fóruns permanentes de  profissionais  da  

educação  de  todos  os sistemas  públicos  de  ensino  atuando  em  todas  as  instâncias  

do  município ,  para  subsidiar  os  órgãos,  na atualização e reestruturação dos planos de 

carreira; 

13.7 Buscar alternativas para implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho 

em um único estabelecimento escolar; 

13.8 Garantir, que  as  escolas  de  educação  básica  ofereçam  serviços  de  orientação 

educacional, supervisão, coordenação e administração escolar, realizado por profissionais 

habilitados na área de atuação; 
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13.9 Garantir o cumprimento da legislação nacional quanto à jornada de trabalho dos 

profissionais do magistério da rede pública de ensino. 
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Meta 14 
 

Criar condições, no prazo de 5 (cinco) anos  para a efetivação da gestão democrática da 

educação, associada 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 

Estratégias 

14.1 Aderir a  repasses de transferências voluntárias da União na área da educação para 

os entes federados que tenham aprovado legislação específica que regulamente a matéria 

na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional; 

14.2 Ampliar os programas de apoio e formação aos conselheiros dos conselhos de 

acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação escolar e de 

outros; 

14.3 Consolidar o Fórum Permanente de Educação envolvendo gestores públicos, 

trabalhadores da educação e organizações da sociedade civil, bem como incentivar e 

oferecer suporte técnico com o intuito de: a) coordenar a conferência municipal, bem  

como  acompanhar  e  avaliar  o  processo  de  implementação  de  suas  deliberações;  b)  

efetuar  o acompanhamento da execução do Plano Municipal de Educação; c) debater o 

financiamento da educação e as diretrizes curriculares do sistema municipal; d) promover 

as articulações necessárias entre os  correspondentes  do  Fórum  Nacional  de  Educação 

e do  Fórum  Estadual  de  Educação; 

14.4 Estimular o fortalecimento dos Conselhos Escolares; 

14.5 Estimular a  participação  efetiva  da  comunidade  escolar  e  local  na  formulação  

e  acompanhamento  dos  projetos  políticos-pedagógicos,  currículos  escolares,  planos  

de  gestão  escolar  e  regimentos  escolares, possibilitando as condições objetivas 

necessárias à operacionalização desta participação; 

14.6 Garantir, em regime de colaboração, programa de formação continuada para 

gestores das escolas públicas; 

14.7 Estabelecer diretrizes para a gestão democrática da educação; 

14.8 Aprovar dispositivo  legal  que  dispõe  sobre  a  implantação,  execução  e  

avaliação  da  gestão  escolar  da educação básica e profissional da rede pública; 

14.9 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 e a criação de portais eletrônicos de transparência; 



P á g i n a  | 167 

 

 
Plano Municipal de Fraiburgo – 2015/2025 

 
 

 
 

 
 

14.10 Fortalecer fóruns  decisórios  de  políticas  públicas  educacionais,  conselhos  

municipais  de educação,  conselhos  escolares  ou  equivalentes,  conselhos  de  

acompanhamento  e  controle  social  do FUNDEB  e  da  alimentação  escolar  (CAE),  

conselho  de  controle  social  envolvendo  gestores  públicos, trabalhadores  da  educação  

e  organizações  da  sociedade  civil,  com  representação  paritária  dos  setores 

envolvidos com a educação e com as instituições educativas; 

14.11 Aperfeiçoar a ação do Conselho  Escolar ou órgãos equivalentes, com base nos 

princípios democráticos, mediante:  realização  de  Seminário  anual  para  Conselho  

Escolar ; realização de cursos para pais, professores, funcionários  e  estudantes;  e  

fomento  à  integração  entre  os  Conselhos  Escolares; 

14.12 Fortalecer comissões de acompanhamento do Plano de Ações Articuladas (PAR), 

para monitorar e dar visibilidade às ações planejadas em suas respectivas esferas; 

14.13 Implantar avaliação institucional  com  a  participação  efetiva  da  comunidade  

escolar  incorporando  os resultados no Plano de Desenvolvimento da Escola, no Projeto 

Político Pedagógico e no Plano de Gestão; 

14.14 Utilizar, amplamente, os veículos de comunicação de massa objetivando a 

divulgação das experiências emancipadoras de participação, em âmbito municipal. 
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Meta 15 
Aplicar o investimento público em educação de forma a atingir o mínimo de 25% das receitas e 

transferências de impostos recebidos pelo município. 

Estratégias 

15.1  Aplicar os recursos recebidos da União e Estado em todas as etapas da educação 

básica de competência do município, com vistas a atender suas demandas educacionais à 

luz do padrão de qualidade nacional. 

15.2 Cooperar, com a União e o Estado, no  aperfeiçoamento  e  ampliação  dos  

mecanismos  de  acompanhamento  da arrecadação da contribuição social do salário-

educação. 

15.3 Otimizar a destinação de recursos à manutenção e o desenvolvimento do ensino, em 

acréscimo aos recursos vinculados nos termos do Art. 212, da Constituição Federal. 

15.4 Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do 

Parágrafo Único, do Art. 48, da Lei Complementar nº 101/2000, com a redação dada pela 

Lei Complementar nº 131/2009, a transparência e o controle social na utilização dos 

recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências 

públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros 

de conselhos de acompanhamento e controle social do  FUNDEB, e demais conselhos 

vinculados  com a educação em colaboração entre a Secretaria de Educação do Estado, o  

Tribunal  de Contas  do Estado e  do Ministério Público. 

15.5 Desenvolver, com  apoio  da  contabilidade  geral  da  Secretaria  de  Finanças,  

estudos  e acompanhamento  regular  dos  investimentos  e  custos  por  estudante  da  

educação básica de sua competência.  

15.6 Implantar mecanismos de avaliação do  Custo Aluno-Qualidade inicial – CAQi, 

referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional. 

15.7  Adotar o Custo Aluno Qualidade (CAQ) para acompanhamento, avaliação e 

aperfeiçoamento da educação básica em consonância com os recursos de financiamento 

repassados pela União e Estado.    

15. 8 Acompanhar a regulamentação da União e do Estado das normas de cooperação 

entre a União, o Estado e o Município, em material educacional, e a articulação dos 

sistemas de educação em regime de colaboração, com o equilíbrio  na  repartição  das  

responsabilidades  e  dos  recursos  e  efetivo  cumprimento  das  funções redistributiva e  

supletiva da União e do Estado no combate às  desigualdades educacionais regionais, 

promovendo a adequação da legislação municipal. 
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15.9 Acompanhar  a  elaboração  da  Lei  de  Responsabilidade  Educacional,  a  ser  

amplamente  discutida  com os diversos  setores  da  sociedade,  com  os  gestores  da  

educação  e  com  a  comunidade  educacional,  sendo agente de implementação. 

15.10 Apoiar e defender a prorrogação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, com aperfeiçoamento 

que aprofundem o regime de colaboração e a participação financeira da União e do 

Estado para garantir equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de 

qualidade do ensino, nos termos do Art. 211, da Constituição Federal. 

15.11 Definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação ao 

longo do decênio, que considerem a  equalização  das  oportunidades  educacionais,  a  

vulnerabilidade  socioeconômica  e  o compromisso técnico e de gestão do sistema de 

ensino, a serem pactuados na instância prevista no Art. 7º, da Lei nº 13.005/2014. 

15. 12 Buscar, junto à União e o Estado, a complementação  de  recursos  financeiros  

para  o Município, caso não venha a  atingir o valor do Custo  Aluno  Qualidade inicial 

(CAQi) e posteriormente, do CAQ. 

15.13 Estabelecer, garantir e efetivar  a  articulação  entre  as  metas  deste  Plano  e  

demais  instrumentos orçamentários da União, do Estado e do Município, do plano 

municipal de educação  e os respectivos PPAs, LDOs e LOAs, em todos os níveis, etapas 

e modalidades de ensino de sua competência.  

15.14 Articular junto a União e Estado recursos para o financiamento público permanente 

da educação profissional pública, com o objetivo de expandi-la. 

15.15 Fortalecer os conselhos de acompanhamento e fiscalização dos recursos da 

educação. 

15.16 Garantir em conjunto com a União e Estado a aplicação  dos  recursos  financeiros  

que  devem  ser  destinados  à  melhoria  da  qualidade  e gratuidade do ensino, na 

formação e valorização do magistério, na organização escolar, prioritariamente, em 

escolas públicas. 

15.17  Garantir em conjunto com a União e Estado a aplicação dos recursos destinados à 

manutenção, reforma e construção de escolas públicas com infraestrutura adequada às 

etapas e modalidades de ensino. 

15.18 Aplicar os recursos financeiros para  as  escolas  públicas  com  finalidade  de  

aquisição, manutenção e reparos do patrimônio permanente e materiais de expediente, 

didático e pedagógico. 
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