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PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

ATA DE SESSÃO PÚBLICA  PARA ABERTURA
DOS ENVELOPES REFERENTE À CHAMADA
PÚBLICA N° 003/2015.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL : Lei Municipal nº.
4.739/2014, regulamentado pelo Decreto Municipal
nº. 3.257/2015 e Lei Federal nº. 8.666/93.
OBJETO DA LICITAÇÃO:  CREDENCIAMENTO
DE FARMÁCIAS E DROGARIAS INTERESSADAS
EM DISPENSAR MEDICAMENTOS
CONSTANTES NA RELAÇÃO MUNICIPAL DE
MEDICAMENTOS ESSENCIAIS (REMUNE), EM
SEU ESTABELECIMENTO, PARA OS USUÁRIOS
DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS),
ATRAVÉS DO PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR
DE MONTES CLAROS, INSTITUÍDO LEI
MUNICIPAL Nº 4.739/2014 E REGULAMENTADO
PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 3.257/2015.
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho do ano
de 2015, na sala central de Licitações, com sede á
Av. Cula Mangabeira, nº 211, Centro, nesta cidade
de Montes Claros-MG, às 10h00min reuniu-se a
Comissão Permanente de Licitações e
Julgamentos, nomeada pelo decreto nº 3.273 de
13 de abril de 2015, com o objetivo de credenciar
farmácias e drogarias interessadas em dispensar
medicamentos constantes na Relação Municipal de
Medicamentos Essenciais (REMUNE), em seu
estabelecimento, para os usuários do Sistema
Único de Saúde (SUS), através do Programa
Farmácia Popular de Montes Claros, instituído Lei
Municipal nº. 4.739/2014 e regulamentado pelo
Decreto Municipal nº. 3.257/2015. Compôs a mesa,
a qual passou a contar com as seguintes pessoas:
Nilma Silva Antunes- Presidente da C.P.L.J, Karen
Daniela Magalhães de Castro- Secretária da
C.P.L.J,  Diosmar Soares da Silva - Membro da
C.P.L.J. Convidamos também para compor a mesa
as senhoras Bianca Montalvão Santana Camargo-
Coordenação de Assistência Farmacêutica, Erika
Felício Freitas– Coordenação de Assistência
Farmacêutica e Patrícia Ferreira Costa– Gerência
de Planejamento, todas membros da Comissão
Técnica de acompanhamento ao chamamento,
nomeadas através da Portaria nº 030/2015 de 22/
06/2015. Presentes na sessão os Senhores:
Vinícius Gonzaga Brandão, portador do CPF:
065.948.226-67 representando a empresa
BRANDÃO E BRANDÃO L TDA-ME, Hélio Alves
Guedes Júnior, portador do CPF: 082.040.266-41
representante legal da empresa DROGRARIA
GUEDES E MARTINS LTDA-ME , Valf lavio

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
ELETRÔNICO 0058/2015
Processo Nº. 0139/2015
Objeto:  Registro de preços para futura e eventual
contratação de empresa especializada em
prestação de serviço de oxigenoterapia domiciliar
incluindo a cessão de equipamentos de ventilação
mecânica portátil (BIPAP), concentradores de
oxigênio, CPAP system one (auto), oxímetro de
mesa e aspirador cirúrgico com prestação de
serviço de suporte técnico para atender a
decisões judiciais e requisições do Ministério
Público
ENCAMINHAMENT O/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propost as deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio
eletrônico no sítio www.licit acoes-e.com.br .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
08h00min do dia 09 de julho de 2015.
ABERTURA DAS PROPOSTAS: às 08h00min do
dia 09 de julho de 2015.
INÍCIO DA DISPUTA: às 09h00min do dia 09 de
julho de 2015.
O Edit al Está disponível nos sít ios
www .montesclaros.mg.gov .br/Central de
Compras/ Pregão PMMC  e www .licit acoes-
e.com.br .

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
ELETRÔNICO 0090/2015
Processo Nº. 0213/2015
Objeto:  Registro de preços para futura e eventual
aquisição de materiais odontológicos para atender
aos usuários do SUS
ENCAMINHAMENT O/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propost as deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio
eletrônico no sítio www.licit acoes-e.com.br .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES
CLAROS

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
ELETRÔNICO 0086/2015
Processo Nº. 0207/2015
Objeto:  Registro de preços para futura e eventual
aquisição de medicamentos para atender a ordens
judiciais e requisições do Ministério Público
ENCAMINHAMENT O/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propost as deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio
eletrônico no sítio www.licit acoes-e.com.br .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
07h00min do dia 14 de julho de 2015.
ABERTURA  DAS PROPOSTAS: às 07h00min do
dia 14 de julho de 2015.
INÍCIO DA DISPUTA: às 08h30min do dia 14 de
julho de 2015.
O Edit al Está disponível nos sít ios
www .montesclaros.mg.gov .br/Central de
Compras/Pregão PMMC  e www .licit acoes-
e.com.br .

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
ELETRÔNICO 0087/2015
Processo Nº. 0208/2015
Objeto:  Registro de preços para futura e eventual
aquisição de medicamentos para atender a ordens
judiciais e requisições do Ministério Público
ENCAMINHAMENT O/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propost as deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio
eletrônico no sítio www.licit acoes-e.com.br .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
07h00min do dia 15 de julho de 2015.
ABERTURA  DAS PROPOSTAS: às 07h00min do
dia 15 de julho de 2015.
INÍCIO DA DISPUTA: às 08h30min do dia 15 de

Bernades Silva, portador CPF 011.978.456-40,
representante legal da empresa FARMANUTRI
COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS
LTDA-ME. A empresa DROGRARIA MENDES E
MARTINS LTDA-ME enviou o envelope não tendo
nenhum representante no certame. Declarada
aberta a sessão pública, a Sra. Presidente
juntamente com os membros da Comissão
Permanente de Licitação e Julgamento
apresentou os envelopes de documentos para
análise. A Sra. Presidente solicitou que todos os
envelopes e documentos fossem rubricados pela
Comissão de Licitação, pela Comissão Técnica e
pelos representantes presentes. A Sra. Presidente
deu por encerrada a sessão, para uma maior
análise dos documentos apresentados. Conforme
item V, subitem 4 do edit al, será admitido, a
qualquer tempo enquanto válido o presente
edit al o credenciamento de quaisquer
interessados que preencham as condições
mínimas nele exigidas. A referida ata será
publicada na íntegra no Diário Oficial Eletrônico
do Município. Nada mais havendo a tratar, eu
Karen Daniela Magalhães de Castro lavrei a
presente ata que após lida e aprovada será
assinada por todos. Prefeitura de Montes Claros,
aos 23 (vinte e três) dias do mês de junho do ano
de 2015.
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO:
Nilma Silva Antunes
Presidente – CPLJ
Karen Daniela Magalhães de Castro
Secretária - CPLJ
Diosmar Soares da Silva
Membro – CPLJ
COMISSÃO TÉCNICA:
Bianca Montalvão Santana Camargo
Coordenação de Assistência Farmacêutica
Erika Felício Freitas
Coordenação de Assistência Farmacêutica
Patrícia Ferreira Costa
Gerência de Planejamento,
LICITANTES:
BRANDÃO E BRANDÃO L TDA-ME
Vinícius Gonzaga Brandão
CPF: 065.948.226-67
DROGRARIA GUEDES E MARTINS LTDA-ME
Hélio Alves Guedes Júnior
CPF: 082.040.266-41
FARMANUTRI COMERCIO DE PRODUTOS
FARMACEUTICOS LTDA-ME
Valflavio Bernades Silva
CPF 011.978.456-40

13h30min do dia 09 de julho de 2015.
ABERTURA  DAS PROPOSTAS: às 13h30min do
dia 09 de julho de 2015.
INÍCIO DA DISPUTA: às 14h30min do dia 09 de
julho de 2015.
O Edit al Está disponível nos sít ios
www .montesclaros.mg.gov .br/Central de
Compras/Pregão PMMC  e www .licit acoes-
e.com.br .

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
ELETRÔNICO 0053/2015
Processo Nº. 0129/2015
Objeto:  Registro de preços para futura e eventual
aquisição de equipamentos para implantação de
academias ao ar livre no município de Montes
Claros
ENCAMINHAMENT O/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propost as deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio
eletrônico no sítio www.licit acoes-e.com.br .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
08h00min do dia 10 de julho de 2015.
ABERTURA  DAS PROPOSTAS: às 08h00min do
dia 10 de julho de 2015.
INÍCIO DA DISPUTA: às 09h00min do dia 10 de
julho de 2015.
O Edit al Está disponível nos sít ios
www .montesclaros.mg.gov .br/Central de
Compras/Pregão PMMC  e www .licit acoes-
e.com.br .

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
ELETRÔNICO 0080/2015
Processo Nº. 0200/2015
Objeto:  Registro de preços para aquisição de
materiais médico-hospitalar para serem utilizados
nas unidades de saúde
ENCAMINHAMENT O/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propost as deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio
eletrônico no sítio www.licit acoes-e.com.br .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
08h00min do dia 13 de julho de 2015.
ABERTURA  DAS PROPOSTAS: às 08h00min do
dia 13 de julho de 2015.
INÍCIO DA DISPUTA: às 09h00min do dia 13 de
julho de 2015.
O Edit al Está disponível nos sít ios
www .montesclaros.mg.gov .br/Central de
Compras/Pregão PMMC  e www .licit acoes-
e.com.br .

Montes Claros, 24 de junho de 2015.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Pregoeiro

julho de 2015.
O Edit al Está disponível nos sít ios
www .montesclaros.mg.gov .br/Central de
Compras/Pregão PMMC  e www .licit acoes-
e.com.br .

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
ELETRÔNICO 0088/2015
Processo Nº. 0209/2015
Objeto:  Registro de preços para futura e eventual
aquisição de medicamentos para atender a ordens
judiciais e requisições do Ministério Público
ENCAMINHAMENT O/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propost as deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio
eletrônico no sítio www.licit acoes-e.com.br .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
07h00min do dia 16 de julho de 2015.
ABERTURA  DAS PROPOSTAS: às 07h00min do
dia 16 de julho de 2015.
INÍCIO DA DISPUTA: às 08h30min do dia 16 de
julho de 2015.
O Edit al Está disponível nos sít ios
www .montesclaros.mg.gov .br/Central de
Compras/Pregão PMMC  e www .licit acoes-
e.com.br .

AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
ELETRÔNICO 0032/2015
Processo Nº. 0075/2015
Objeto:  Registro de preços para futura e eventual
aquisição de lâmpadas LED de baixa potência,
atendendo a necessidade de eficientizar o uso da
energia elétrica nos prédios públicos no município
de Montes Claros
ENCAMINHAMENT O/RECEBIMENTO DAS
PROPOSTAS: As propost as deverão ser
encaminhadas, exclusivamente por meio
eletrônico no sítio www.licit acoes-e.com.br .
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: às
08h00min do dia 17 de julho de 2015.
ABERTURA  DAS PROPOSTAS: às 08h00min do
dia 17 de julho de 2015.
INÍCIO DA DISPUTA: às 09h00min do dia 17 de
julho de 2015.
O Edit al Está disponível nos sít ios
www .montesclaros.mg.gov .br/Central de
Compras/Pregão PMMC  e www .licit acoes-
e.com.br .

Montes Claros, 24 de junho de 2015.
Wagner Tadeu Rodrigues Pitta

Pregoeiro

PREFEITURA DE MONTES CLAROS
Av. Cula Mangabeira, 21 1 – telefone – 0xx-38-

3229-3183 – fax – 0xx-38-3229-3182
CEP -  39.401-002  -  Montes  Claros – MG

EXTRATO RESULTADO DE PREGÕES PARA
REGISTRO DE PREÇOS Nº 19/2015
O Pregoeiro Municip al na forma da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações, torna  público  os
Result ados Finais dos Processos Licit atórios
abaixo identificados:
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE
PREÇOS  Nº:
0034/2015 – REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL  AQUISIÇÃO DE
FRALDAS DESCARTÁVEIS P ARA ATENDER OS
USUÁRIOS DO SUS, ATENDENDO ORDENS
JUDICIAIS, REQUISIÇÕES DO MINISTERIO
PÚBLICO E DA AÇÃO CIVIL  PÚBLICA, processo
homologado em 10/06/2015. Contratados:
ROCHA COMÉRCIO LTDA -ME . R$ 44.010,00
NATÁLIA  DISTRIBUÍDORA LTDA. R$ 6.300,00
DISFARMOC DIST. DE PROD.
FARMACÊUTICOS LTDA. R$ 1.005.500,00
MARCELO MONÇÃO DE JESUS -
068.221.526.01- ME. R$ 744.000,00
VENEZA DISTRIBUÍDORA DE PRODUTOS
HOSPITALARES L TDA. R$ 2.474.000,00
SOLUMED DISTRIBUÍDORA DE
MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAÚDE
LTDA. R$ 85.639,20
INDÚSTRIA DE DESCARTÁVEIS ENXUTA DO
BRASIL  LTDA. R$ 38.400,00
Vigência: Será de 12 (doze) meses a partir da
assinatura da Ata de Registro de preços.
Assinatura da Ata de registro de preços em 10/06/
2015.
A íntegra da At a de Registro de Preços
encontra-se Disponível na página da Prefeitura
de Montes Claros na Internet no endereço:
www .montesclaros.mg.gov .br

Montes Claros (MG), 24 de Junho de 2015.
Pregoeiro Municip al
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CÂMARA MUNICIPAL

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

PORTARIA Nº127/2015
O Presidente da Câmara Municipal de Montes Claros (MG), no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o  disposto nas Resoluções nº 15  de 31/08/99,
nº 24 de 18/04/2002, nº 125 de 12/12/006, Leis nº 3002/02, 3.074/02, 3.191/04, 3.382/05, 3.520/06, 3.718/07, 3.906/08, 4.461/11, 4.745/15 e  Instrução
Administrativa nº 03/2015, de 23/02/2015  deste Legislativo e demais legislações em vigor, RESOLVE:

Artigo 1º  – Definir a estrutura do gabinete do vereador Raimundo Pereira da Silva , conforme descrito a seguir: 01 cargo de Assessor Parlamentar G-221, 230
pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-67, 76 pontos; 02 cargos de Assessor Parlamentar G-56, 65 pontos; 01 cargo de Assessor Parlamentar G-44, 53
pontos; 02 cargos de Assessor Parlamentar G-36, 45 pontos. Total de pontos: 579.

Artigo 2º - Exonerar, a partir do dia 22 (vinte e dois) de junho de 2015, a servidora Débora Dias Passos, lotada no gabinete do vereador Raimundo Pereira da
Silva, do cargo de Assessor Parlamentar, nível G-221, 230 pontos, que vinha exercendo, em comissão, neste legislativo.

Artigo 3º - Nomear, a partir do dia 23 (vinte e três)  de junho de 2015, para exercer, em comissão, o cargo de Assessor Parlamentar, nível G-221, 230 pontos,
ocupando vaga existente no gabinete do  vereador Raimundo Pereira da Silva, o senhor  Cláudio Márcio de Jesus .

Artigo 4º - Por se tratar de cargo comissionado, cuja exoneração se dá “ad nutum”, o servidor ora nomeado será exonerado tão logo expire o mandato do
vereador que o indicou, ou a qualquer tempo, por ato da Presidência deste Legislativo.

Artigo 5º - A presente portaria entra em vigor na data de sua publicação no lugar de costume.

PUBLIQUE -SE E CUMPRA -SE
Câmara Municipal de Montes Claros,24 de junho de 2.015.

Vereador - José Marcos Martins de Freit as
Presidente da Câmara

CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS
       Lei  Municip al nº 4.790, de 22 de junho de 2.015.

Dispõe  sobre  a  implantação  de  provadores  diferenciados para  pessoas com  deficiência  e/ou  com  dificuldade  de locomoção em todo e qualquer
comércio ou estabelecimento varejista ou atacadista que comercialize roupas, vestuários, indumentárias ou similares e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Montes Claros – MG. aprovou e o seu Presidente, no uso das atribuições previstas no Parágrafo 7º do Art. 54 da Lei Orgânica Municipal,
promulga a seguinte Lei:

 Art. 1º  - Fica todo e qualquer comércio ou estabelecimento varejista ou atacadista que comercialize roupas, vestuários, indumentárias ou similares no âmbito
do Município de Montes Claros, obrigados a adequar, no mínimo 01 (um) de seus provadores para as pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, de
acordo com as metragens e padrões expressos nos incisos do artigo 2º desta lei.

Parágrafo único –  Os estabelecimentos comerciais a que se refere o caput deste artigo são os hipermercados, supermercados, atacadistas, shopping-centers,
centros comerciais, lojas de rua ou todo e qualquer outro comércio regularmente estabelecido que comercialize roupas, vestuários, indumentárias ou similares.

Art. 2º  - O provador de que trata o artigo 1º deverá observar os seguintes padrões mínimos.
I – dimensão mínima do boxe de 150 (cento e cinquenta) centímetros por 150 (cento e cinquenta) centímetros;
II – deve haver área de giro de 150 (cento e cinquenta) centímetros de diâmetro;
III – barras de apoio que deverão ter seção circular entre 03 (três)  e 5 (cinco) centímetros, estarem no mínimo 04 (quatro) centímetros de distância da parede
e devem ser feitas de material resistente e com bordas arredondadas;
IV – portas com vão livres de 80 (oitenta) centímetros de largura e altura mínima de 210 (duzentos e dez) centímetros. Quando houver porta de eixo vertical,
esta deve abrir para fora;
V – ausência de barreiras arquitetônicas e existência de corredores, portas e passagens de acesso ao provador com largura de 120 (cento e vinte) centímetros;
VI – elevador vertical, se o estabelecimento possuir piso superior.

Art. 3º -  A desobediência ou inobservância do disposto nesta Lei implicará ao infrator as seguintes penalidades:
I – notificação
II – multa de R$ 2.000 (dois mil reais), reajustados com base no índice  de  preços  ao  consumidor  amplo – IPCA, sendo que, no caso de extinção deste índice,
será adotado outro índice criado pela legislação federal e que reflita a perda do poder aquisitivo da moeda;
III – suspensão do alvará de funcionamento.

§ 1º - Da data de notificação, os estabelecimentos notificados terão o prazo de 30 (trinta) dias para que cumpram as adequações previstas nesta lei;

§ 2º - Decorrido o prazo estabelecido no parágrafo anterior, aplicar-se-á  a multa prevista no inciso II;

§ 3º - Não sendo sido atendidas as exigências do parágrafo primeiro após trinta dias da cominação da multa prevista do parágrafo segundo, aplicar-se-á a
penalidade prevista no inciso III.

§ 4º - A suspensão do Alvará de Funcionamento só será cancelada após a observância do disposto no artigo 1º desta Lei.

Art. 4º -  Os estabelecimentos têm o prazo de 120 (cento e vinte) dias para se adequarem ao disposto nesta Lei a partir da data de sua promulgação.

Art. 5º - O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que couber, no prazo máximo de 90 (noventa) dias da data de sua publicação.

Art. 6º -  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Câmara Municipal de Montes Claros, 22 de junho de 2.015.
 Vereador - José Marcos Martins de Freit as

 Presidente da Câmara
Vereador - Cláudio Ribeiro Prates

 1º Secretário
CÂMARA  MUNICIPAL DE MONTES CLAROS

- EXTRATO DE CONTRATO -
Processo nº 051/2015 – Pregão Presencial n° 10/2015 – Objeto: Aquisição de materiais de expediente e suprimentos de informática. Partes: CÂMARA MUNICIPAL
DE MONTES CLAROS X  COMERCIAL GUTEMBERG LTDA-ME X MEC EMPRESARIAL COM. E REPRESENTAÇÕES LTDA-ME X PALIMONTES COM. E
SERV. LTDA. O valor dos contratos são, respectivamente: R$11.434,86 (onze mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e oitenta e seis centavos), R$ 6.732,00
(seis mil, setecentos e trinta e dois reais) e R$ 32.024,00 (trinta e dois mil e vinte e quatro reais). Prazo de vigência: até 31/12/2015 – Dot. Orç.:
010101.122.0001.2007.3339030000000 / 010101.122.0001.2003.3339030000000.

- EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS -
Processo nº 006/2013 – Pregão Presencial n° 02/2013 – Objeto: Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços contínuos de monitoramento
de alarme 24 horas e apoio tático a serem prestados nas dependências do prédio da Câmara Municipal de Montes Claros e Arquivo Público “Vereador Ivan José
Lopes”. Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS X ALL SERV LTDA. Valor do contrato: R$ 4.680,02 (quatro mil, seiscentos e oitenta reais e dois
centavos). Prazo de vigência: de 10/05/2015 a 09/05/2016. Dotação orçamentária: 010101.122.0001.2007.3339039000000.

Processo nº 074/2013 – Pregão Presencial n° 14/2013 – Objeto: Prestação de serviço de conectividade IP dedicado à rede Internet mundial, suportando
aplicações TCP/IP com velocidade de 20 (vinte) Mbps, com garantia de 99% da banda contratada e com suporte técnico in loco e por telefone 24 horas por dia,
7 dias por semana. Partes: CÂMARA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS X ÚNICA TECNOLOGY LTDA. Valor do contrato: R$ 54.600,00 (cinquenta e quatro
mil e seiscentos reais). Prazo de vigência: de 21/05/2015 a 20/05/2016. Dotação orçamentária: 010101.122.0001.2007.3339039000000.

ESURB

ESURB – Empresa Municip al de Serviços,
Obras e Urbanização

Aviso de Licit ação – Modalidade Pregão
Presencial nº 023/2015

A ESURB – Empresa Municipal de Serviços, Obras
e Urbanização, com endereço na Av. Norival
Guilherme Vieira, nº 165 – Bairro Ibituruna, cidade
de Montes Claros/MG, inscrita no CNPJ sob o nº
21.022.694/0001-38, por sua Pregoeira torna
público que será aberto licitação Pregão Presencial
nº 023/2015, cujo objeto é a Contrat ação de
empresa p ara fornecimento de Produtos/EPIs
para atender os empregados da área
operacional do setor de Obras e Paviment ação
da ESURB, entrega p arcelada ao longo da
vigência do contrato, período de 12 (doze)
meses, especificações complet a disposto no
anexo I deste edit al. O Credenciamento, data de
entrega da documentação e propostas de preços
dia 10/07/2015 a partir das 08h30m. O edital na
íntegra encontra-se à disposição na sede da
ESURB na Avenida Norival Guilherme Vieira, 165
- Bairro Ibituruna, Montes Claros/MG e no site
h t t p : / / w w w . m o n t e s c l a r o s . m g . g o v . b r /
central_compras/paginas/pregao_esurb.htm.

Montes Claros, 24 de junho de 2015
Sarah Capuchinho

Pregoeira

 PREFEITURA DE MONTES CLAROS – MG

EXTRATO Nº 068/2015 – RATIFICAÇÃO,
ERRATA E TERMO DE REVOGAÇÃO.

A Comissão Permanente de Licit ações e
Julgamentos deste Município, na forma da Lei
Federal n.º8.666/93 e alterações, torna público
a Ratificação, Errat a e Revogação abaixo
identificados:

RATIFICAÇÃO
Processo nº 021 1/2015 – Inexigibilidade nº 29/
2015 – Contrato de prestação de serviços mútiplos
entre o município de montes claros e a empresa
brasileira de correios e telégrafos para prestação
de serviços de postagem de correspondências
(multa de trânsito emitida pela MCTRANS),
Contrat ada: Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos – ECT, no valor total de R$ 1.200.000,00
(um milhão e duzentos mil reais). Data da
Ratificação: 17 de junho de 2015.

ERRATA DE PUBLICAÇÃO
Errata de Publicação realizada no dia 20/06/2015
no Diário Oficial Eletrônico do Município de Montes
Claros (pagina 01), – Extrato n°066/2015 – Onde
se lê: Dispensa 0042/2014 – LOCAÇÃO DE
IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO
DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL – CRAS SÃO JUDAS -
Leia-se: Dispensa 0031/2012 – LOCAÇÃO DE
IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESF
JARDIM PALMEIRAS I.

TERMO DE REVOGAÇÃO
PROCESSO Nº 0377/2014 - DISPENSA POR
LIMITE N° 0025/2014 - O Prefeito Municipal de
Montes Claros - MG, no uso de suas atribuições
legais, consoante o disposto no artigo 49 da Lei
Federal 8.666/93 e suas alterações, resolve pela
REVOGAÇÃO  do processo acima referenciado,
conforme solicitação da Assessoria de
Comunicação e Parecer da Assessoria Jurídica.

TERMO DE REVOGAÇÃO
PROCESSO Nº 0502/2014 - CONCORRÊNCIA N°
0003/2014 - O Prefeito Municipal de Montes Claros
- MG, no uso de suas atribuições legais, consoante
o disposto no artigo 49 da Lei Federal nº 8.666/93
e suas alterações, resolvem pela REVOGAÇÃO
do processo acima referenciado, cujo objeto versa
sobre a “Contrat ação de empresa especializada
para reforma geral da escola Municip al
Professora Simone Soares; reforma e
ampliação das escolas Municip ais Professora
Eunice Carneiro e Du Narciso e Ampliação da
Escola Municip al Maria de Lourdes Pinheiro,
todas no Município de Montes Claros, conforme
projetos básicos, planilhas de quantit ativos e
custos e memorial descritivo” , conforme parecer
da Controladoria Geral (CGM-PMMC Nº 061/2015).

Montes Claros (MG), 09 de fevereiro de 2015.
Nilma Silva Antunes

Presidente da Comissão Permanente de
Licit ações e Julgamento
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MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS 

Gabinete do Prefeito 
Av. Cula Mangabeira, 211  Montes Claros  MG - CEP 39.401-002 

 

 

LEI Nº 4.792, DE 24 DE JUNHO DE 2015. 

 

 

APROVA O PLANO DE EDUCAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS 
PARA O DECÊNIO 2015 -2025 
 
 
 

O Povo do Município de Montes Claros (MG), por seus 
representantes na Câmara Municipal, aprovou e o Prefeito Municipal, em seu 
nome, e no uso de suas atribuições, sanciona a seguinte lei:  

 
Art. 1º Fica aprovado o Plano Municipal de Educação - PME do 

município de Montes Claros, na forma do Anexo desta lei, em cumprimento ao 
disposto na Lei Federal n° 13.005, de 25 de junho de 2014, e nas demais 
legislações vigentes. 

 

Art. 2º O Plano Municipal de Educação terá vigência de 10 
(dez) anos, no período de 2015 a 2025. 

 

Art. 3º São diretrizes do Plano Municipal de Educação - PME: 

 

I  superação do analfabetismo; 

II  universalização do atendimento escolar; 

III  garantia do atendimento das necessidades específicas na 
educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os 
níveis, etapas e modalidades; 

IV  superação das desigualdades, com ênfase na promoção 
da cidadania e na superação de todas as formas de discriminação; 

V  melhoria da qualidade da educação, observando as 
necessidades específicas das populações do campo e das comunidades 
indígenas e quilombolas, asseguradas a equidade educacional e a diversidade 
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cultural; 

VI  formação para o trabalho e cidadania, com ênfase nos 
valores morais e éticos em se fundamenta a sociedade; 

VII  fortalecimento da gestão democrática e dos princípios que 
a fundamentam; 

VIII  promoção humanística, científica, cultural e tecnológica 
no Município; 

IX  promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, 
à diversidade e à sustentabilidade socioambiental; 

X  fortalecimento do regime de colaboração, através da 
promoção da articulação interfederativa na implementação das políticas 
educacionais. 

 

Art. 4º As metas e estratégias, previstas no ANEXO desta lei, 
deverão ser cumpridas no prazo constante no art. 2º da presente Lei. 

 

Art. 5º As dotações orçamentárias compatíveis com a plena 
execução das diretrizes, metas e estratégias deste Plano Municipal de 
Educação  PME deverão ser previstas e consignadas nos Planos Plurianuais, 
Diretrizes Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais do Município e, se 
necessário, suplementadas pelo Estado e União, em regime de colaboração. 

 

Art. 6º Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Art. 7º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 
    

    Montes Claros, 24 de junho de 2015. 

 

 

    Ruy Adriano Borges Muniz 

      Prefeito de Montes Claros 
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ANEXO 

LEI 4.792 DE 24 DE JUNHO DE 2.015 

 
 
 
 
 
 

  
 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 
MONTES CLAROS  MG 

2015 - 2025  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Montes Claros 
2015 
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INTRODUÇÃO1  

 

Os propósitos estratégicos da lei federal que dispõe sobre o Plano Nacional de 

Educação (PNE) para o período de 2015 a 2024 são convergentes com as ideias, os 

compromissos e as metas do governo municipal de Montes Claros no que concerne à 

educação básica. A educação básica compreende a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio, e a modalidade da Educação de Jovens e Adultos. A 

inclusão escolar dos alunos que têm deficiências é incumbência da educação básica 

regular.  

Prudente observar que a realização eficiente dos propósitos e das metas 

descritas pressupõe, em grau razoável, porém sem dependência de, a desejável 

colaboração educacional entre o Estado e o Município. A colaboração que se deseja 

ampla, a consistir de parcerias empreendedoras, deverá estender-se, também, à busca 

e realização da cooperação de todas as instituições educacionais instaladas e em 

funcionamento em Montes Claros, abrangendo todos os níveis e modalidades de 

ensino. 

Montes Claros está se transformando em uma cidade educadora. Hoje, a 

situação geral da educação básica no município requer a dedicação de todas as 

instituições e instâncias responsáveis para a efetivação das melhorias que o munícipe 

merece. Montes Claros desenha um novo cenário de desenvolvimento e atua na 

direção de uma segunda onda de industrialização de mandatária de alta tecnologia e 

de alta produtividade do trabalho, a única possibilidade para as oportunidades que 

estão sendo descortinadas se transformem em realidade em construção reside na 

prontidão que deveremos nos demonstrar capazes de incrementar a desejada  por 

que não dizer?  revolução incremental na educação básica e na educação tecnológica 

em nosso município, no horizonte dos próximos dez anos. 

 

 

2  CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  
                                                           
1  João Batista dos Mares Guia, Plano Diretor de Montes Claros 2015-2024, Proposta Setorial: 

Educação Básica Pública Municipal e suas interações. Secretaria Municipal de Educação, 2014.  
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2.1  Aspectos Gerais  

 

O município de Montes Claros está localizado ao norte do estado de Minas 

Gerais, na Bacia do alto Médio São Francisco, sub-bacia do rio Verde Grande. 

Classificada como o segundo maior entroncamento rodoviário do país, Montes Claros 

é considerada elo entre grandes centros, devido a sua localização geográfica e ao 

crescimento do sistema viário: Belo Horizonte, 417 km; Rio de Janeiro, 852 km; São 

Paulo, 1.003 km; Salvador, 990 km; Brasília, 698 km; e Vitória, 957 km. Essas distâncias, 

porém, não se tornam empecilhos para o desenvolvimento do município. 

 Além de Montes Claros ser considerada área polarizada do Norte de Minas, 

também o Sul da Bahia, parte da região do Vale do Jequitinhonha/Mucuri e a região 

Noroeste de Minas, fazem parte dessa rede de articulações e de polarização, o que 

leva a cidade a ser enquadrada em uma escala de abrangência regional. A existência de 

serviços especializados em Montes Claros ou mesmo a sua inexistência em outras 

cidades do Norte de Minas lhe confere a posição de lugar central e de cidade polo 

regional o que influenciou seu processo de urbanização de maneira acelerada, 

atraindo novos investimentos e canalizando o capital financeiro para a cidade.  

 

Mapa 1: Montes Claros - Localização 
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Fonte: IBGE, cidades@ 

  

Em relação às taxas demográficas do município, a população de Montes Claros 

está estimada em 390.212 habitantes (IBGE/2010), dos quais 344.427 residentes na 

área urbana e 17.488 residentes na zona rural. Entre 2000 e 2010 o percentual da 

população de menos de 15 anos e da população de 65 anos ou mais (considerada 

população dependente) passou de 52,17% para 41,96%. A taxa de envelhecimento 

(população de 65 anos ou mais) evoluiu de 4,29% para 6,07%. Em Montes claros, a 

taxa de mortalidade infantil (crianças com menos de 1 ano) foi reduzida 41%, passando 

de 22,3 por mil nascidos vivos em 2000 para 13,0 por mil nascidos vivos em 2010. De 

acordo com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, a 

mortalidade infantil para o Brasil deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. 

Observe a distribuição da população por sexo e grupos de idade na pirâmide 

etária abaixo. 

 

Gráfico 1: Pirâmide etária, ano 2010  Montes Claros  MG 
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Fonte: Atlas do Brasil, 2013. 

  

 

Montes Claros encontra-se entre as cidades com melhor IDHM  Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal  do Brasil. O Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal leva em conta três componentes: expectativa de vida ao nascer, 

educação e renda per capita. Numa escala que pontua o município de 0 a 1 (quanto 

mais próximo do 1 melhor), Montes Claros foi avaliado com índice 0,770 (IBGE, 2010) 

considerado um alto índice de acordo com a faixa abaixo: 

 

 

Fonte: IBGE @Cidades, 2010 

  

De acordo com a Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (Atlas do Brasil, 

2013), entre 2000 e 2010 o componente que mais desenvolveu em termos absolutos 

foi a Educação  com crescimento de 0,189. Confira no mapeamento do IDHM do 

município de Montes Claros  MG de 1991 a 2010. 

 

Gráfico 2: IDHM  Montes Claros/MG 
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Fonte: Atlas do Brasil, 2013. 

  

Montes Claros teve um crescimento no seu IDHM de 49,81% nos últimos 20 

anos. Esse crescimento ultrapassou a média nacional (47%), porém, abaixo da média 

estadual (52%). Esse crescimento expressivo minimizou a distância entre o IDHM do 

município e o valor máximo do índice que é 1. Montes Claros ocupa a 17ª posição em 

relação aos 853 municípios de Minas Gerais, sendo que 16 estão em situação melhor e 

837 municípios estão em situação igual ou pior.   

 

 

2.2  Finanças2 

 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação  FUNDEB 

 

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação  FUNDEB, foi criado pela Emenda 

Constitucional nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 

6.253/2007, em substituição ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Fundamental e de Valorização do Magistério - FUNDEF, que vigorou de 1998 a 2006. 

É um fundo especial, de natureza contábil e de âmbito estadual (um fundo por 

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

                                                           
2
  Valdoir Lázaro Rosa, Diretor Administrativo-Financeiro, Secretaria Municipal de Montes Claros 

- MG, 2015. 



22 - QUINTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2015   --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG

 
 

 

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

Distrito Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 

da Constituição Federal. Além desses recursos, ainda compõe o FUNDEB, a título de 

complementação, uma parcela de recursos federais, sempre que, no âmbito de cada 

Estado, seu valor por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. 

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

exclusiva na educação básica. 

Com vigência estabelecida para o período 2007-2020, sua implantação 

começou em 1º de janeiro de 2007, sendo plenamente concluída em 2009 quando o 

total de alunos matriculados na rede pública foi considerado na distribuição dos 

recursos e o percentual de contribuição dos estados, Distrito Federal e municípios para 

a formação do Fundo atingiu o patamar de 20% (veja tabela em anexo). 

 No Sistema Municipal de Ensino de Montes Claros, do montante de 

R$84.684.305,75 (oitenta e quatro milhões, seiscentos e oitenta e quatro mil, 

trezentos e cinco reais e setenta e cinco centavos), o total de R$ 78.367.076,00 

(setenta e oito milhões trezentos e sessenta e sete mil e setenta e seis reais) foram 

investidos na remuneração dos profissionais do magistério no exercício de 2014, o que 

representa 91,90% do montante. 

Programa Nacional de Alimentação Escolar 

 

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), implantado em 1955, 

contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem, o rendimento 

escolar dos estudantes e a formação de hábitos alimentares saudáveis por meio da 

oferta de alimentação escolar, bem como, de ações de educação alimentar e 

nutricional. 

São atendidos pelo Programa os alunos de toda a educação básica (educação 

infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) 

matriculados em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias 

(conveniadas com o poder público),  por meio da transferência de recursos financeiros. 

Dos recursos recebidos, é obrigatória a compra de, no mínimo, 30% da agricultura 

familiar, conforme artigo 14 da Lei 11.947/09. 
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Programa Brasil Carinhoso / Apoio às Creches 

 

  Este Programa visa estabelecer os procedimentos operacionais para a 

transferência obrigatória de recursos financeiros, na categoria econômica de custeio, 

aos municípios e ao Distrito Federal, a título de apoio financeiro suplementar à 

manutenção e ao desenvolvimento da educação infantil para o atendimento de 

crianças de zero a 48 meses, informadas no Censo Escolar da Educação Básica, cujas 

famílias sejam beneficiárias do Programa Bolsa Família, em creches públicas ou 

conveniadas com o poder público, a partir do exercício de 2014. 

  Para a efetivação dos repasses de que trata a Resolução que rege este 

Programa, as matrículas das crianças devem atender, cumulativamente, às seguintes 

condições: 

I - serem oferecidas em estabelecimentos educacionais públicos ou em instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos conveniadas com o 

poder público, em tempo parcial ou integral; e: 

II - terem sido computadas no Censo Escolar da Educação Básica do ano anterior ao do 

repasse, incluindo a informação do Número de Identificação Social (NIS) de cada 

criança. 

Os recursos poderão ser aplicados na de manutenção e desenvolvimento da 

educação infantil, nos termos do art. 70 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

excetuadas as listadas nos seus incisos IV, VI e VII, e nas ações para garantir o cuidado 

integral e a segurança alimentar e nutricional, necessárias ao acesso e à permanência 

da criança na educação infantil, sempre de acordo com a natureza econômica do 

repasse efetuado ao Município e ao Distrito Federal em cada exercício. 

Estes recursos encontram-se aplicados em caderneta de poupança, aguardando 

a conclusão dos processos licitatórios para reforma e manutenção de alguns prédios 

escolares (CEMEIs), bem como processo de aquisição de material permanente e de 

consumo para a Educação Infantil (brinquedos, livros, vasilhames de cozinha, etc.). 

 

Quota Salário Educação  QSE 
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  O salário-educação, instituído em 1964, é uma contribuição social destinada ao 

financiamento de programas, projetos e ações voltados para o financiamento da 

educação básica pública, e que também pode ser aplicada na educação especial, desde 

que vinculada à educação básica. 

  As despesas custeadas com recursos do salário-educação devem estar 

enquadradas como programas, projetos e ações voltados para o financiamento da 

educação básica pública e que também pode ser aplicada na educação especial, desde 

que vinculada à educação básica. 

As despesas, conforme o inciso II do § 1º do art. 15 da Lei nº 9.424/1996, serão 

realizadas para financiamento de programas, projetos e ações voltados para o 

desenvolvimento do ensino básico público. A Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

no art. 70 da LDB, enumera as ações consideradas como de manutenção e 

desenvolvimento do ensino: 

a. Remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e dos profissionais da 

educação: 

 habilitação de professores leigos; 

 capacitação dos profissionais da educação (magistério e outros servidores em 

exercício na educação básica), por meio de programas de formação continuada; 

 remuneração dos profissionais da educação básica que desenvolvem atividades 

de natureza técnico-administrativa (com ou sem cargo de direção ou chefia) ou 

de apoio, como, por exemplo, o auxiliar de serviços gerais, o 

 auxiliar de administração, o(a) secretário(a) da escola, etc., lotados e em 

exercício nas escolas ou órgão/unidade administrativa da educação básica 

pública. 

b. Aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e 

equipamentos necessários ao ensino: 

 Aquisição de imóveis já construídos ou de terrenos para construção de prédios, 

destinados a escolas ou órgãos do sistema de ensino; 



QUINTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2015   --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG - 25

 
 

 

 ampliação, conclusão e construção de prédios, poços, muros e quadras de 

esportes nas escolas e outras instalações físicas de uso exclusivo do sistema de 

ensino; 

 aquisição de mobiliário e equipamentos voltados para o atendimento exclusivo, 

das necessidades do sistema da educação básica pública (carteiras e cadeiras, 

mesas, armários, mimeógrafos, retroprojetores, computadores, televisores, 

antenas, etc.); 

 manutenção dos equipamentos existentes (máquinas, móveis, equipamentos 

eletroeletrônicos, etc.), seja mediante aquisição de produtos/serviços 

necessários ao funcionamento desses equipamentos (tintas, graxas, óleos, 

energia elétrica, etc.), seja mediante a realização de consertos diversos 

(reparos, recuperações, reformas, reposição de peças, revisões, etc.); 

 reforma, total ou parcial, de instalações físicas (rede elétrica, hidráulica, 

estrutura interna, pintura, cobertura, pisos, muros, grades, etc.) do sistema da 

educação básica. 

c. Uso e manutenção de bens vinculados ao sistema de ensino: 

 aluguel de imóveis e de equipamentos; 

 manutenção de bens e equipamentos (incluindo a realização de consertos ou 

reparos); 

 conservação das instalações físicas do sistema de ensino prioritário dos 

respectivos entes federados; 

 despesas com serviços de energia elétrica, água e esgoto, serviços de  

comunicação, etc. 

d. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas visando precipuamente ao 

aprimoramento da qualidade e à expansão do ensino: 

 levantamentos estatísticos (relacionados ao sistema de ensino), objetivando o 

aprimoramento da qualidade e a expansão do atendimento no ensino 

prioritário dos respectivos entes federados; 

 organização de banco de dados, realização de estudos e pesquisas que visam à 

elaboração de programas, planos e projetos voltados ao ensino prioritário dos  

respectivos entes federados. 
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e. Realização de atividade meio necessária ao funcionamento do ensino: 

 despesas inerentes ao custeio das diversas atividades relacionadas ao 

adequado funcionamento da educação básica, dentre as quais pode se 

destacar: serviços diversos (de vigilância, de limpeza e conservação, dentre 

outros), aquisição do material de consumo utilizado nas escolas e demais 

órgãos do sistema de ensino (papel, lápis, canetas, grampos, colas, fitas 

adesivas, gizes, cartolinas, água, produtos de higiene e limpeza, tintas, etc.). 

f. Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas: 

 ainda, que na LDB esteja prevista esta despesa (ocorrência comum no ensino 

superior), ela não poderá ser realizada com recursos do salário-educação, cuja 

vinculação é exclusiva à educação básica pública. 

g. Aquisição de material didático-escolar e manutenção de transporte escolar: 

 aquisição de materiais didático-escolares diversos, destinados a apoiar o 

trabalho pedagógico na escola (material desportivo utilizado nas aulas de 

educação física, acervo da biblioteca da escola - livros, atlas, dicionários, 

periódicos, etc.; lápis, borrachas, canetas, cadernos, cartolinas, colas, etc.); 

h. aquisição de veículos escolares apropriados ao transporte de alunos da 

educação básica na zona rural, devidamente equipados e identificados como de 

uso específico nesse tipo de transporte, em observância ao disposto no Código 

Nacional de Trânsito (Lei nº 9.503, de 23.09.97). Os tipos de veículos destinados 

ao transporte de alunos, desde que apropriados ao transporte de pessoas, 

devem: reunir adequadas condições de utilização, estar licenciados pelos 

competentes órgãos encarregados da fiscalização e dispor de todos os 

equipamentos obrigatórios, principalmente no que tange aos itens de 

segurança. Podem ser adotados modelos e marcas diferenciadas de veículos, 

em função da quantidade de pessoas a serem transportadas, das condições das 

vias de tráfego, dentre outras, podendo, inclusive, ser adotados veículos de 

transporte hidroviário. Manutenção, reparos e gastos com oficina. 

 

PAR  Plano de Ações Articuladas 
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  O Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) condicionou o apoio técnico e 

financeiro do Ministério da Educação à assinatura, pelos estados, Distrito Federal e 

municípios, do plano de metas Compromisso Todos pela Educação. Depois da 

adesão ao Compromisso, os entes federativos devem elaborar o Plano de Ações 

Articuladas (PAR). 

 O PAR é o planejamento multidimensional da política de educação que os 

municípios, os estados e o DF devem fazer para um período de quatro anos. O PAR 

é coordenado pela secretaria municipal de educação, mas deve ser elaborado com 

a participação de gestores, de professores e da comunidade local. 

 

Roteiro do PAR 

 

A dinâmica do PAR tem três etapas: o diagnóstico da realidade da educação e a 

elaboração do plano são as primeiras etapas e estão na esfera do município/estado. A 

terceira etapa é a análise técnica, feita pela Secretaria de Educação Básica do 

Ministério da Educação e pelo FNDE. Depois da análise técnica, o município assina um 

termo de cooperação com o MEC, do qual constam os programas aprovados e 

classificados segundo a prioridade municipal. O termo de cooperação detalha a 

participação do MEC  que pode ser com assistência técnica por um período ou pelos 

quatro anos do PAR e assistência financeira. No caso da transferência de recursos, o 

município precisa assinar um convênio, que é analisado para aprovação a cada ano. 

 

Fiscalização 

 

  O PAR é supervisionado pela SEB/MEC e pelo FNDE. A sociedade também pode 

fiscalizar a execução dos projetos e, detectando alguma irregularidade, deve entrar em 

contato com o FNDE por meio da Central de Atendimento ao Cidadão (0800-616161), 

carta ou e-mail. 

 

PAR - PAC II - QUADRAS - Programa de Construção de Quadras Poliesportivas 
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 Este Programa visa o repasse de recursos financeiros para construção de 

quadras poliesportivas cobertas com vestiário, construção de coberturas de quadras 

onde estas já existem. 

 

PAR  TRANSFERÊNCIA DIRETA  

 

  Este programa refere-se à transferência de recursos pleiteados junto ao FNDE 

por meio de planos de trabalhos e demandas apresentadas junto ao SIMEC (Sistema 

Integrado de Monitoramento, Execução e Controle).  

 No exercício de 2014 o município de Montes Claros foi contemplado com 

recursos destinados à aquisição de Ônibus para transporte escolar rural, Ônibus 

acessível para transporte de alunos na área urbana, mobiliário escolar (carteiras para 

alunos, mesa para professores, etc), e ainda recursos referente a 1ª parcela para 

construção de uma escola de 12 salas no Residencial Vitória, entre outros 

empreendimentos.   

 

Programa Nacional de Transporte Escolar  PNATE 

 

Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE) foi instituído 

pela Lei nº 10.880, de 9 de junho de 2004, com o objetivo de garantir o acesso e a 

permanência nos estabelecimentos escolares dos alunos do ensino fundamental 

público residentes em área rural que utilizem transporte escolar, por meio de 

assistência financeira, em caráter suplementar, aos estados, Distrito Federal e 

municípios. 

Com a publicação da Medida Provisória 455/2009  transformada na Lei no 

11.947, de 16 de junho do mesmo ano , o programa foi ampliado para toda a 

educação básica, beneficiando também os estudantes da educação infantil e do ensino 

médio residentes em áreas rurais. 

O programa consiste na transferência automática de recursos financeiros, sem 

necessidade de convênio ou outro instrumento congênere, para custear despesas com 

reforma, seguros, licenciamento, impostos e taxas, pneus, câmaras, serviços de 
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mecânica em freio, suspensão, câmbio, motor, elétrica e funilaria, recuperação de 

assentos, combustível e lubrificantes do veículo ou, no que couber da embarcação 

utilizada para o transporte de alunos da educação básicas públicas residentes em área 

rural. Serve, também, para o pagamento de serviços contratados junto a terceiros para 

o transporte escolar. 

 

PROGRAMA PROINFÂNCIA 

 

  O governo federal criou o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Pro infância), por 

considerar que a construção de creches e pré-escolas, bem como a aquisição de 

equipamentos para a rede física escolar desse nível educacional, são indispensáveis à 

melhoria da qualidade da educação. 

  O programa foi instituído pela Resolução nº 6, de 24 de abril de 2007, e é parte 

das ações do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE) do Ministério da Educação. 

  Seu principal objetivo é prestar assistência financeira ao Distrito Federal e aos 

municípios visando garantir o acesso de crianças a creches e escolas de educação 

infantil da rede pública.   

  As unidades construídas no âmbito do Proinfância são dotadas de ambientes 

essenciais para a aprendizagem das crianças, como: salas de aula, sala de informática, 

bibliotecas, sanitários, fraldários, recreio coberto, parque, refeitório, entre outros 

ambientes, que permitem a realização de atividades pedagógicas, recreativas, 

esportivas e de alimentação, além das administrativas e de serviço. 

  O Município de Montes Claros foi contemplado com recursos do Programa 

Proinfancia em 2012, os quais até hoje se encontram aplicados em caderneta de 

poupança. 

 

Tabela 1: Pac II - Programa Proinfância - Construção De Creches 

PAC II - PROINFÂNCIA - PROGRAMA PROINFÂNCIA - CONSTRUÇÃO DE CRECHES 

Data Pgto OB Valor Programa Banco Agência C/C   

29/JUN/2012 631557 2.863.762,33 IMPLEMENTAÇÃO BANCO DO BRASIL 3209 0000280062   
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DE ESCOLAS PARA 

EDUC.INFANTIL 

Total: 2.863.762,33    

Fonte: FNDE, 2015. 

 

Programa Dinheiro Direto na Escola 

 

  O Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por finalidade prestar 

assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da educação básica 

das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas privadas de educação 

especial, mantida por entidades sem fins lucrativos, registradas no Conselho Nacional 

de Assistência Social (CNAS) como beneficentes de assistência social, ou outras 

similares de atendimento direto e gratuito ao público. 

   O programa engloba várias ações e objetiva a melhora da infraestrutura física e 

pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, 

administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da 

educação básica. 

  Os recursos são transferidos independentemente da celebração de convênio ou 

instrumento congênere, de acordo com o número de alunos extraído do Censo Escolar 

do ano anterior ao do repasse. 

 Este programa é diretamente executado pela Gestão Escolar, sem a 

interferência de órgãos gestores, onde um conselho eleito pela comunidade escolar 

decide como aplicar os recursos recebidos. 

 No exercício de 2014, as unidades escolares do Município de Montes Claros 

foram contempladas com recursos do PDDE Educação Básica (Caixa Escolar), PDDE 

Qualidade (Sustentabilidade/ Atleta na escola/ Mais cultura) e ainda o PDDE Integral 

(Mais educação). 

 

Recurso Oriundo das Transferências de Impostos Vinculados à Educação 
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destinação de 5% (cinco por cento) que não estão presentes no FUNDEB, sendo eles: 

FPM, ITR, OURO, ICMS COTA, ICMS DESONERAÇÃO, IPI, IPVA, IPTU, IRRF, ITBI e ISSQN. 

 No exercício de 2014 a arrecadação bruta destes recursos representou o 

montante de R$ 72.367.076,00 (setenta e dois milhões trezentos e sessenta e sete mil 

e setenta e seis reais). 

 Estes recursos podem ser utilizados/empregados em todos e quaisquer 

despesas destinadas à manutenção da educação básica do município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO  

 

3.1  Histórico da Educação no Município3 

 

A cidade de Montes Claros é mais uma, das tantas, que tem sua origem 

associada às incursões de bandeirantes paulistas pelo interior do Brasil. Com o sucesso 

do cultivo da cana-de-açúcar, ainda nos primórdios da colônia, era cada vez mais 

inviável a convivência entre a cultura da cana e a criação de gado. Diante dessa 

circunstância, temos o fortalecimento do processo de interiorização do território, que, 

associado à necessidade de desenvolvimento econômico da região de São Paulo, 

configura-se um panorama que incentiva e leva à organização de expedições. 

                                                           
3  MONTES CLAROS, Secretaria Municipal de Educação. Proposta Curricular do Sistema 

Municipal de Ensino de Montes Claros  Ensino Fundamental  Anos Finais. Montes Claros: Fevereiro 

2012. 
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Um dos primeiros homens a se estabelecer na região foi Antônio Gonçalves 

Figueira, que hoje dá nome a um logradouro no município. Estabelecendo-se aqui, em 

meados do século XVIII, construíram as fazendas Ja

Já no século XIX, verificamos considerável evolução, a fazenda Montes Claros é elevada 

à categoria de arraial. Logo em seguida vila, e por último, simplesmente Montes 

Claros. Esse processo de evolução foi acelerado, em razão do grande número de 

pessoas que passaram a se abrigar na propriedade, especialmente em função do 

sucesso da criação de gado.  

Paralelamente a isso, temos em curso, nesse mesmo período, um processo 

de organização política e administrativa, que leva a formação da primeira Câmara 

Municipal na década de 1830 do século XIX. É também nessa década que temos a 

criação da primeira escola pública, cujo primeiro professor foi o capitão Joaquim José 

de Azevedo. (PAULA, 2007, p. 116). Tempos depois, o senhor Luís José de Azevedo é 

convidado a lecionar em substituição ao capitão, mas é denunciado como sendo pouco 

afeito a compromissos. Então, durante algum tempo, as poucas oportunidades de 

educação formal se restringiam a escolas e professores particulares. É esclarecedor: 

 

Em Montes Claros o que podemos perceber foi que a maioria da população 
não teve acesso aos educandários, pois as raríssimas escolas que existiam 
eram particulares e os preços das mensalidades exorbitantes para a época, 
deixando assim uma leva considerável de filhos de trabalhadores rurais e 
urbanos à margem desse benefício. (BRITO, 2006, p.116) 

 

Na década de 1870, temos a criação de duas escolas, dentre elas a Escola 

Normal, mas ambas foram suprimidas por força de Decreto. A Escola Normal só seria 

reaberta na década de 1910, já no século XX. Segundo o memorialista Hermes de 

Paula, até 1909 só existiam em Montes Claros escolas isoladas e particulares, sendo 

suprida tal carência por meio da instalação do Grupo Escolar Gonçalves Chaves. Ainda 

no período mencionado, temos a implantação do Colégio Imaculada Conceição, 

coordenado pelas irmãs Berlaar e vinculado à Igreja Católica. 

Outras instituições de ensino surgiram no município especialmente a partir 

da década de 1930, como, por exemplo, o Instituto Norte mineiro de Educação; o 

Colégio Diocesano Nossa Senhora Aparecida; Grupo Escolar Carlos Versiani e Grupo 

Escolar Francisco Sá (PAULA, 2007, p.116-122). Listamos aqui apenas algumas das 
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instituições criadas até a década de 1950, pois consideramos esse período como 

momento de consolidação da política municipal, e ainda, de graves discrepâncias, uma 

vez que o acesso à educação não era um bem comum a todos.  

A educação em Montes Claros era limitada a poucos, apenas aqueles que 

tinham melhores condições econômicas desfrutavam de instrução escolar organizada e 

regular. Os filhos da classe dominante, invariavelmente, faziam seus primeiros estudos 

nas escolas existentes na cidade, e os complementavam nas capitais, onde concluíam 

seus cursos de graduação. Existia de fato situação de segregação que impedia as 

classes menos privilegiadas de terem acesso à educação formal, levando-se em conta 

que existiam poucas instituições públicas.  

Infelizmente, dispomos de poucas e esparsas fontes sobre a implantação 

da educação, no que se refere às responsabilidades do município, o que não permite 

fazermos considerações e reflexões sobre sua contribuição para difundir a educação 

regular. Entretanto, as políticas públicas implementadas pelo Ministério da Educação 

têm contribuído para disseminar o acesso às escolas, garantindo que a quase 

totalidade das crianças brasileiras frequentes a sala de aula, e as escolas municipais 

estão inseridas nesse contexto.  

Nesse contexto, uma das observações mais relevantes que podemos fazer 

fica em torno do perfil do aluno que frequenta as instituições municipais de ensino. De 

maneira geral, o público atendido pelas escolas municipais são crianças provenientes 

de família de baixa renda e moradoras de comunidades distantes. Quando 

consideramos que essas escolas estão localizadas, em sua grande maioria, em regiões 

periféricas, o estigma daquela educação restrita a poucos é rompido, já não temos 

mais uma educação voltada puramente para os abastados, e, certamente, apesar dos 

problemas, avanços significativos têm sido feitos. 

 

3.2 - Diagnóstico da Educação no Município 

 

Segundo dados do Censo Escolar 2013, Montes Claros possui atualmente 

119 estabelecimentos municipais de ensino com um total de 30.025 alunos 

matriculados. Nestes estabelecimentos, atuam 2.640 docentes, 246 auxiliares de 
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docência e 10 intérpretes de Libras. Existem ainda, 54 estabelecimentos vinculados ao 

estado de Minas Gerais e 76 escolas privadas (Plano Municipal de Educação, 2006), 

totalizando 249 unidades de ensino, desde a alfabetização até o ensino médio. Além 

disso, uma unidade federal de ensino profissionalizante; uma unidade privada de 

ensino técnico; uma unidade do SENAI e pelo menos nove instituições de ensino 

superior. Abaixo o total de matrículas por etapa: 

 

Tabela 2: Matrículas por Modalidade de Ensino 

Matrículas por Modalidade de ensino 

  Estudantes 

Matrículas em creche 5.161 

Matrículas em pré-escola 9.011 

Matrículas anos iniciais 26.536 

Matrículas anos finais 25.156 

Matrículas ensino médio 18.969 

Matrículas EJA 6.523 

Matrículas educação especial 605 

Fonte: Censo Escolar/INEP2013, www.qedu.org.br.  

Com o crescimento contínuo da população e a reorganização urbana que vem 

ocorrendo nos últimos anos, percebe-se a necessidade de reestruturação da 

infraestrutura das unidades de ensino de Montes Claros para ampliação da qualidade 

da educação ofertada, o aumento do número de vagas e ao aporte da Educação de 

Tempo Integral. Podemos observar abaixo um panorama geral da infraestrutura 

educacional do município desde alimentação escolar a estruturas de acessibilidade. 

 

Tabela 3: Infraestrutura da Educação no Município de Montes Claros  MG 

 

INFRAESTRURTURA 

Alimentação   
Escolas que fornecem alimentação 75% (186 escolas) 

Escolas que fornecem água filtrada 99% (247 escolas) 

Serviços Água via rede pública 81% (201 escolas) 
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Energia via rede pública 100% (249 escolas) 

Esgoto via rede pública 82% (204 escolas) 

Coleta de lixo periódica 83% (206 escolas) 

Dependências 

Biblioteca 71% (176 escolas) 

Cozinha 92% (escolas) 

Laboratório de informática 51% (128 escolas) 

Laboratório de ciências 16% (escolas) 

Quadra de esportes 47% (116 escolas) 

Sala para leitura 11% (128 escolas) 

Sala para a diretoria 82% (204 escolas) 

Sala para os  professores 73% (182 escolas) 

Sala para atendimento especial 14% (35 escolas) 

Sanitário dentro do prédio da escola 96% (238 escolas) 

Sanitário fora do prédio da escola 21% (53 escolas) 

Tecnologia 

Internet 85% (212 escolas) 

Banda larga 78% (195 escolas) 

Computadores uso dos alunos 2.962 equipamentos 

Computadores uso administrativo 1.202 equipamentos 

Equipamentos 

Aparelho de DVD 91% (227 escolas) 

Impressora 90% (225 escolas) 

Antena parabólica 33% (82 escolas) 

Máquina copiadora 70% (175 escolas) 

Retroprojetor 44% (109 escolas) 

Televisão 92% (228 escolas) 

Acessibilidade 

Escolas com dependências acessíveis aos 

portadores de deficiências 
28% (69 escolas) 

Escolas com sanitários acessíveis aos 

portadores de deficiências 
27% (67 escolas) 

Outros 
Funcionários em todas as escolas 11.019 funcionários 

Escolas com organização por ciclos 43% (107 escolas) 

Fonte: Censo Escolar/INEP2013, www.qedu.org.br.  
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É importante que o planejamento de metas e ações para a melhoria da 

educação não ignore as avaliações sistêmicas nacionais, estaduais e municipais, afinal, 

a partir de suas análises podemos observar diversos aspectos relacionados ao ensino e 

aprendizado nas escolas municipais de Montes Claros. Essas reflexões ajudarão a 

compreender melhor a educação municipal de Montes Claros, suas potencialidades e 

problemas. Neste sentido os órgãos centrais da educação municipal poderão tomar 

decisões mais coerentes para as melhorias no resultado e consequentemente para o 

desenvolvimento qualitativo da educação. 

A importância da avaliação é demonstrada através, tanto da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96  LDBEN, quanto dos programas de 

avaliação sistêmica que existem em âmbito nacional, estadual e municipal  como no 

caso do município de Montes Claros através do SAME (Sistema de Avaliação Municipal 

de Ensino).  

O IDEB  Índice de Desenvolvimento da Educação Básica  tem o intuito de 

ser o termômetro de qualidade da educação básica em todos os estados, municípios e 

escolas no Brasil. Assim esta ferramenta pretende identificar instituições escolares 

com maior fragilidade no desempenho escolar e por isso necessitariam de maior 

atenção no que diz respeito ao apoio financeiro e a gestão. O IDEB combina dois 

indicadores: o fluxo escolar (passagem dos alunos pelas séries sem repetir, avaliado 

pelo Educa senso) e o desempenho dos estudantes (avaliado pela Prova Brasil nas 

áreas de Língua Portuguesa e Matemática). Confira abaixo os resultados do IDEB 2013 

da Rede Pública de Montes Claros  MG: 

 

 

Gráfico 3: IDEB 2013, Rede Pública de Montes Claros  Anos Iniciais 
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Fonte: Censo Escolar/INEP2013, www.qedu.org.br.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: IDEB 2013, Rede Pública de Montes Claros  Anos Finais 
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Fonte: Censo Escolar/INEP2013, www.qedu.org.br.  

 

Os resultados do Sistema Municipal de Ensino observado no IDEB, a 

Avaliação Nacional Censitária Comparada Bianual da educação básica regular efetuada 

pelo Ministério da Educação, atestam uma discreta evolução positiva da rede no 

segmento dos anos iniciais (1º. ao 5º. ano) e ainda mais discreto no segmento dos anos 

finais (6º. ao 9º. ano) do ensino fundamental. 

Além desses resultados, outros dados da educação no município seguem 

adiante apresentados num diagnóstico organizado por área. Como o alinhamento 

entre as metas do Plano Nacional de Educação  PNE e as metas do Plano Municipal de 

Educação  PME, é apontado como metodologia orientadora da construção do PME, a 

análise situacional da educação em Montes Claros tomou como ponto de partida as 

Metas do PNE. 

 

 

3.2.1- Garantia do Direito à Educação Básica com Qualidade  
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3.2.1.1 - Educação Infantil  Meta 14 

 

Universalizar até 2016, o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos, e ampliar, 

até 2020, a oferta de educação infantil de forma a atender a 50% da população de até 

3 anos. 

 

A meta de universalizar o atendimento pré-escolar (crianças de 4 e 5 anos) até 

2016 se insere na luta pelo reconhecimento da importância da Educação Infantil para 

além do contexto familiar, como um direito da criança, inserida cada vez mais cedo na 

estrutura escolar.  

Ao grande desafio quantitativo deve ser acrescida a necessidade de definir um 

padrão nacional de qualidade, que torne o atendimento a todas as crianças brasileiras 

mais equitativas. Os dados disponíveis sobre a qualidade das nossas escolas de 

educação infantil mostram que temos ainda um longo caminho a percorrer. Quer 

dizer, não basta construir escolas infantis se não existirem recursos para mantê-las, 

nem um padrão de qualidade nacional definido que chegue a todos os municípios e 

todas as crianças do país.  

A obrigatoriedade da frequência à escola para todas as crianças de 4 e 5 anos 

exigirá uma ação integrada por parte dos órgãos públicos. Haverá a necessidade de 

uma parceria com as áreas da Educação, Assistência Social e da Saúde, apoiadas pelo 

Sistema de Justiça, na busca das crianças dessa faixa etária que não estiverem 

matriculadas nas pré-escolas em 2016. Ou seja, a tarefa é grande e há muito trabalho 

pela frente.  

É importante lembrar que a ampliação desse atendimento aumentará 

significativamente as despesas de custeio dos serviços, e as linhas de apoio para 

manutenção dessas unidades, que estão sendo criadas pelos governos estadual e 

federal ainda são muito tímidas, apesar de avanços nas políticas públicas como o 

Proinfância e o Proinfantil.  

                                                           
4
  Elisângela Mesquita Silva, Coordenadora da Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino, 

Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros - MG, 2015. 
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A este grande desafio quantitativo, deve ser acrescido o de construir uma 

proposta pedagógica de qualidade para a educação pública, que defina com clareza o 

que se espera que essas crianças aprendam nessa fase da escola. 

Atualmente o Sistema Municipal de Ensino de Montes Claros atende crianças 

na faixa etária de 1 ano e 7 meses a 5 anos de idade, num total de 10.381 (dez mil, 

trezentos e oitenta e um) alunos do maternal I ao 2º Períodos, conforme gráfico 

abaixo. 

 

 

Gráfico 5: Quantidade de Alunos do Sistema Municipal de Ensino  2015 

 

 

 

Fonte: SME 2015 

 

 

Os alunos estão distribuídos em 80 instituições de Educação Infantil, conforme 

gráfico a seguir, sendo 26 instituições rurais e 54 urbanas. 
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Gráfico 6: Quantidade de Instituições do Sistema Municipal de Ensino  2015 

 

Fonte: SME 2015 

 

Dos 40 Centros Municipais de Educação Infantil urbano, 15 deles são prédios 

próprios necessitando de pequenas reformas e 25 são alugados, ou seja, 60% dessas 

instituições urbanas precisam funcionar em prédios próprios. 

AS instituições conveniadas, são 09 e possuem prédios próprios, recebem 

recursos do município para se mantiver em funcionamento, sendo: 

 contratação de professores, serventes de zeladoria e auxiliares de 

docência; 

 fornecimento de materiais didático-pedagógicos para os alunos; 

 fornecimento de merenda escolar. 

 As 26 instituições rurais, os 03 Centros de Convívio e as 02 escolas urbanas 

possuem prédios próprios necessitando de pequenas reformas.  

  

Tabela 4: Demanda de construção de CEMEIs  Prédios Alugados 

 CEMEI BAIRRO Nº 
ALUNOS 

OBS. 

1 Amiguinhos da Vila Cândida Câmara 204  

2 Amiguinhos de Jesus Vila Telma 353  

3 Casinha Feliz Jardim Eldorado 414  

4 Elizabete P. Soares Independência 274  

5 Dr. Ivan Lopes Jardim Brasil 124 PAR (aprovada) 

6 Madre Paula Elizabete  Todos os Santos 198  



42 - QUINTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2015   --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG

 
 

 

7 Morrinhos  Morrinhos 113  

8 O Bom Samaritano Santa Lúcia 125 PAR (aprovada) 

9 Prof. Ana Lúcia Mota Carmelo 230 PAR (aprovada) 

10 Prof. Idoleta Maciel Santo Antônio I 146  

11 Santa Rafaela Santa Rafaela 180  
Fontes: - Plano de Atendimento Demanda Escolar (de aluno) 2012 a 2013  Educacenso e Cadastro 

Escolar (Montes Claros) 
 

Tabela 5: Demanda de construção de CEMEIs  Prédios Cedidos 

 CEMEI BAIRRO Nº ALUNOS OBS. 

1 Canacy Vila Atlântida 159  

2 Cristo Rei Cristo Rei 119  

3 Manoel Caribé Filho São Judas II 114  

4 Mei-Mei Santa Rita 169  

5 Monteiro Lobato Alterosa 177 PAR (aprovada) 

6 Solar de Jesus São Geraldo I 191  

7 Nova Vida Santos Reis 165  

8 O Nosso Lar São Judas 359  

9 São Marcos Vila Anália 191  
Fontes: - Plano de Atendimento Demanda Escolar (de aluno) 2012 a 2013  Educacenso e Cadastro 

Escolar (Montes Claros) 
 

Tabela 6: Demanda de construção de novos CEMEIs 

 BAIRRO  CEMEI EXISTENTE OBS. 

1 Vila Castelo Branco   

2 Vila Bela Paisagem   

3 Vila Oliveira São Norberto  

4 Independência    

5 Jaraguá II Divino Soares da Cruz PAR (aprovada) 

6 Vila Real  PAR (aprovada) 

7 Nova América  PAR (aprovada) 

8 Jardim Primavera  PAR (aprovada) 

9 Das Acácias  PAR (aprovada) 

10 Jardim Olímpico  PAR (aprovada) 

11 Alterosa Monteiro Lobato  

12 Delfino Magalhães  PAR (aprovada) 

13 Olga Benário   

14 Vila Sion   
Fontes: - Plano de Atendimento Demanda Escolar (de aluno) 2012 a 2013  Educacenso e Cadastro 

Escolar (Montes Claros) 
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Tabela 7: Dados gerais de educação de Montes Claros - MG 

 

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

 

            Percebemos que de 2007 a 2013, em Montes Claros, houve uma diminuição no 

funcionamento dos estabelecimentos e matrículas, no entanto, aumentou a quantidade 

de docentes com variação no aumento e diminuição/permanência de turmas. 

               No Brasil, em 2013, a porcentagegm no atendimento de crianças de 0 a 3 anos 

foi de  27,9%, sendo a meta até 2024 de um aumento em 50%, ou seja, 22,1%, conforme 

gráfico a seguir. 

 

Gráfico 7: Porcentagem de Crianças de 0 a 3 Anos na Educação Infantil 

 

Fonte: IBGE/Pnad. Elaboração: Todos Pela Educação 

 

            De acordo com o Censo Demográfico do IBGE o atendimento de 0 a 3 anos, em 

Montes Claros, em 2010, foram de 5.043 crianças, no entanto, o Sistema Municipal de 

Ensino atende, atualmente, a  faixa  etária enrte 1 ano e 7 meses a 5 anos de idade. 

 

Gráfico 8: Crianças de 0 a 3 anos que frequentam a escola do munícipio de Montes 

 Ano 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Estabelecimentos 253 245 247 247 247 246 249 

Matrículas  104640 103651 99980 98583 97881 93644 95110 

Docentes 4044 4179 4014 4126 4102 4123 4196 

Turmas  3878 3918 3915 3900 3896 3797 3807 
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Claros -2010 

 

Fonte: IBGE/Censo Demográfico/Preparação: Todos pela Educação 

 

 

               No Brasil, em 2013, a porcentagegm no atendimento de crianças de 4 e 5 anos 

foi de  87,9%. Sendo a meta de univeralização até 2016, o aumento será de 12,1%, 

conforme gráfico a seguir. 

 

Gráfico 9: Porcentagem de Crianças de 4 e 5 Anos na Educação Infantil 

 

 

Fonte: IBGE/Pnad. Elaboração: Todos Pela Educação 

 

 

Gráfico 10: Crianças de 4 e 5 anos que frequentam a escola do munícipio de Montes 
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Claros -2010 

 
Fonte: IBGE/Censo Demográfico/Preparação: Todos pela Educação 

 

Tabela 8: Porcentagem de creches da rede pública e privada 

Educação Infantil Pública  Privada 

2007 50,4 49,6 

2008 50.8 49,2 

2009 49,6 50,4 

2010 53,5 46,5 

2011 55,1 44,9 

2012 52,9 47,1 

2013 57,9 42,1 
Fonte: IBGE/Censo Demográfico/Preparação: Todos pela Educação 

 

               Percebemos que houve um aumento de Creches Públicas e uma diminuição das 

Privadas, de 2007 a 2013. 

 

Tabela 9: Porcentagem de Pré-escola da rede pública e privada 

Pré-escola Pública Privada 

2007 50,7 49,3 

2008 51,6 48,4 

2009 50,8 49,2 

2010 54,3 45,7 

2011 55,6 44,4 

2012 53 47 

2013 58,8 41,2 
Fonte: IBGE/Censo Demográfico/Preparação: Todos pela Educação 
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                Do mesmo modo, de 2007 a 2013, em relação a Pré-escola, houve uma 

diminuição das Privadas e um aumento das públicas. 

 

 

       

 

 

Tabela 10: Quantidade de Instituições de Educação Infantil em Montes Claros/MG  

2014 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2014. 

 

Atualmente o atendimento em Montes Claros é de 176 instituições de 

educação infantil, entre públicas e privadas, cadastradas no Sistema Municipal de 

Ensino. 

 

Tabela 11: Quantidade de nascidos vivos residentes em Montes Claros  Minas 

Gerais5
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

5.860 5.765 5.637 5.842 5770 5.111 

Total Geral: 33.985 

Fonte: HTTP://TABNET.DATASUS.GOV.BR/CGI/TABCGI.EXE?SINASC/CNV/NVMG.DEF 
 

Tabela 12: Atendimento em Montes Claros  Minas Gerais/Período de 2010 a 2014 

                                                           
5
  Dados de 2014 até o dia 03/11/2014. 

CEMEIs 
URBANOS 

CEMEI 
RURAL 

CENTRO DE 
CONVÍVIO 

ESCOLAS 
CONVENIADAS 

ESCOLAS 
PÚBLICAS 
URBANAS 

ESCOLAS  
PÚBLICAS 

RURAIS 

ESCOLAS 
PARTICULARES 

39 01 03 09 02 27 95 
Total Geral: 176 
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Fonte: http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula 

Gráfico 11: Demanda Reprimida 2009/2014 

 

Fontes: Secretaria Municipal de Educação, 2014. 

http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinasc/cnv/nvMG.def 

 

Analisando os nascidos vivos de 2009 a 2014, em relação às matriculas 

efetivadas, temos a quantidade de 33.985 crianças nascidas vivas (faixa etária de 0 a 5 

anos) , já as matrículas efetivadas de (0 a 5 anos), tanto no âmbito municipal quanto 

particular, de 2009 a 2014, são de 13.818, o que demonstra  uma demanda reprimida 

de 20.167 crianças. 

 

Gráfico 12: Porcentagem de crianças de 0 a 3 anos na Educação Infantil de Montes 

Claros 

 

Dependência 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Crech
e 

0 a 3 

Pré-
Escola 
4 a 5 

Crech
e 

0 a 3 

Pré-
Escola 
4 a 5 

Crech
e 

0 a 3 

Pré-
Escola 
4 a 5 

Crech
e 

0 a 3 

Pré-
Escola 
4 a 5 

Crech
e 

0 a 3 

Pré-
Escola 
4 a 5 

Crech
e 

0 a 3 

Pré-
Escola 
4 a 5 

Municipal 2321 5836 2579 5906 2902 5650 2850 5863 3027 5844 2843 6192 

Privada 1753 3131 1854 3120 1753 3213 1847 3349 2105 3106 1853 2930 

Total  4074 8967 4433 9026 4655 8863 4697 9212 5132 8950 4696 9122 
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Fonte: IBGE/Pnad Elaboração Todos pela Educação 

 

Para o atingimento da meta nacional de 50%, Montes Claros precisa ampliar o 

atendimento da demanda em 26,50%, o que requer investir em construções, recursos  

humanos e materiais, infraestrutura, equipamentos, maquinários, materiais de 

consumo e capital. 

 

Gráfico 13: Porcentagem de crianças de 4 e 5 anos na Educação Infantil de Montes 

Claros 

 

Fonte: IBGE/Pnad Elaboração Todos pela Educação 
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Do total de crianças nascidas vivas, de 0 a 3 anos, que são 17.249, o 

atendimento pelo Sistema Municipal de Ensino de Montes Claros é de 4.696 crianças, 

na faixa etária de 1 ano e  7 meses a 5 anos de idade. Nesse sentido a demanda 

reprimida na faixa etária de 0 a 3 anos é de 12.553, ou seja, aproximadamente 70% das 

crianças estão sem atendimento no município, o que para a meta nacional que é de 

50%, a demanda no município é ainda maior, 20%. 

Enquanto as crianças de 4 e 5 anos, são 11.625, o atendimento é de 9.122, ou 

seja, 2.503 crianças estão fora da escola (20%). Nesse sentido, de acordo com a meta 

1, até 2016 o  atendimento das crianças de 4 e 5 anos deverá ser universalizado, então, 

o município de Montes Claros precisa atender aproximadamente 20% das crianças que 

estão fora da escola.   

Quanto ao atendimento escolar da população de 0 a 3 anos, que deverá atingir 

o valor de 50%, Montes Claros tem o desafio de ampliação de aproximadamente 

26,50% das matrículas em creches. 

Entretanto, o Sistema Municipal de Ensino de Montes Claros, atende 

atualmente 10.381 crianças na faixa etária de 1 e 7 meses a 5 anos de idade, ou seja, 

as crianças de 0 a 1 ano e 6 meses, estão fora da escola. 

Comparado ao desafio de ampliar o atendimento de 4 e 5 anos que é de 20% para a 

universalização do ensino, o de 0 a 3 anos é muito maior, uma vez que o município 

além de ter que atender as crianças de 1 ano e 7 meses, deverá abranger a faixa etária 

de 0 a 1  ano. Atendimento este, que nunca ocorreu no município devido a falta de 

prédios para creches. 

Desde o ano de 2009, houve a aprovação para a construção de 11 prédios 

proinfância, no entanto, já se passaram 6 anos e infelizmente esse sonho está muito 

distante da realidade. 

Com o ProInfância no PAC, o governo federal quer alcançar a construção de 6 

mil escolas de educação infantil. Até o momento, foi aprovada a construção de 4.050 

unidades de educação infantil e a previsão é que até 4.916 unidades sejam financiadas 

nas cidades das cinco regiões do País até 2014. 

O governo federal traz dois tipos de projetos arquitetônicos de escolas que poderão 

ser construídas nos terrenos:  
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Projetos tipo B: escola de educação infantil com capacidade de atendimento 
de 240 crianças com até cinco anos de idade, em dois turnos, ou 120 
crianças em turno integral. A estrutura conta com oito salas pedagógicas, 
sala de informática, secretaria, pátio coberto, cozinha, refeitório, sanitário, 
fraldário, entre outros ambientes, todos adaptados para pessoas com 
deficiência.  
Projetos tipo C: tem capacidade de atender 120 crianças, em dois turnos, ou 
60 em turno integral. Possui quatro salas pedagógicas e os demais espaços 
são iguais ao modelo arquitetônico do tipo B. (PAC. Ministério 
Planejamento, 2012). 
 

 

Para que o atendimento de crianças de 4 e 5 anos (2.503 crianças fora da 

escola) universalize em nosso município, serão necessárias a construção de 

aproximadamente 11 prédios proinfância,  tipo B, com abertura de aproximadamente, 

2600 vagas. 

Enquanto que, para o atendimento de 0 a 3 anos (12.553 crianças fora da 

escola), de 50% das crianças fora da escola, geraria a abertura de no mínimo 6.250 

vagas, ou seja, mais que o dobro das construções prevista para os de 4 e 5 anos. 

O quadro a seguir evidencia a projeção de atendimento de 0 a 5 anos em Montes 

Claros até 2025. 

 

Tabela 13: Projeção de Atendimento de 0 A 5 Anos em Montes Claros até 2025 

 Idade - 0 a 3 anos Idade - 4 e 5 anos 

Anos 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2015 2016 2017 

Vagas 625 625 625 625 625 625 625 625 625 625 840 840 840 

6.250 vagas 2500 vagas 

Fonte: INEP/MEC, Censo Escolar 2013. Dados do Censo de Ensino Superior 2012 

 

Atendidos até 2017 todos os alunos de 4 e 5 anos, haveria então, a partir de 

2018, a abertura de mais 2500 vagas referentes a universalização do ensino de 4 e 5 

anos, ocasionando um ampliação rápida no atendimento de 4 anos subsequentes, 

referentes a 2500 vagas, ou seja, entrada de 625 alunos a cada ano, referentes aos 

anos de 2019, 2020, 2021 e 2022. Até 2022, Montes Claros atingiria a meta de 50% de 

atendimento da demanda reprimida de 0 a 3 anos, podendo chegar aos 70% desse 
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atendimento até 2025. Para isso, a construção dos prédios proinfância, tipo B, é 

imprescindível. 

Atualmente o investimento direto em Educação Básica (% do PIB) tem 

aumentado significativamente, no entanto é insuficiente para a manutenção de 

creches e pré-escolas. 

 

Tabela 14: Distribuição da matrícula por nível de ensino e participação da rede 

pública 

Nível - 
Etapa/Modalidade de 

Ensino  

Matrícula Total Rede Pública % Rede Pública 

Creche  2.730.119 1.730.870 63,4 

Pré-escola 4.860.481 3.643.231 75,0 

Fonte: INEP/MEC, Censo Escolar 2013. Dados do Censo de Ensino Superior 2012. 

 Nesse sentido o investimento direto em Educação Básica (% do PIB) e a média 

por aluno devem ser ampliados para que os municípios possam garantir o atendimento 

de 0 a 5 anos. 

 

 

3.2.1.2 - Ensino Fundamental  Meta 26 

 

 

Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de 6 a 14 

anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos conclua essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PNE. 

 

 

  A partir dos dados do censo populacional do IBGE/2010 (tratados pelo Unicef, 

Campanha Nacional todos pela Educação) o município de Montes Claros  MG possui 

uma população de 84.720 crianças na faixa etária de 4 a 17 anos. Dessa população 

                                                           
6
  Thais Lopes Vieira, Analista de Educação do Sistema Municipal de Ensino, Secretaria Municipal 

de Educação de Montes Claros  MG, 2015. 
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94.8% (80.301 crianças) estão na escola e 5.2% (4.419 crianças) ainda permanecem 

fora da escola. Dessa forma, a ação do PME em Montes Claros, mediante a demanda 

de universalização do ensino fundamental, preconizará medidas para que o índice de 

crianças matriculadas na educação básica avance pelo menos 3.2% nos 10 anos de 

vigência deste PME de forma que se alcance 98% de escolarização (índice de 

atendimento considerado como universalização). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 14: Número de crianças fora da escola em Montes Claros- MG 

 

Fonte: Web documentário Criança Fora da Escola Não Pode, UNICEF. 

 

Gráfico 15: Dados por idade 
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Fonte: Web documentária Fora da Escola Não Pode UNICEF.  

 

No gráfico 2, as crianças matriculadas na escola e as que permanecem fora 

dela, foram divididas por faixa etária. Isso nos leva a perceber que o maior número de 

crianças fora da escola são as pertencentes à faixa etária de 15 a 17 anos, 12,4% (2.481 

crianças e jovens).  

Outro ponto de atenção no planejamento da educação é a taxa de distorção 

idade-série (quando o aluno apresenta atraso escolar de 2 anos ou mais na Educação 

Básica), pois,  ela é um importante indicador da efetividade da educação para todos no 

município e suas políticas educacionais.  

Como se pode verificar nas tabelas abaixo, os dados referentes às taxas de 

distorção idade-série, no ano referência 2012 (PDDE interativo), dos alunos 

matriculados no ensino fundamental 11% apresentavam atraso escolar. No ano de 

2010 essa taxa era de 14.6%, ou seja, uma queda de 3.6% no prazo de 2 anos. 

Diante da necessidade de garantir a permanência da criança na escola de 

maneira que ela encontre condições de concluir sua escolarização na idade certa, 

consideramos um crescimento de 2% ao ano, para que a taxa de distorção idade série 

seja minimizada no município nos anos de vigência deste PME. 

 

Tabelas 15: Distorção Idade-Série, 2010. 

Distorção Idade-Série (média, em %) 

Ano referência: 2010 

Parâmetros 
Esfera Ensino Fundamental 

Ensino 

Médio 

Brasil 23.6 34.5 

Estado 19.3   
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Município 14.6   

Fonte: PDDE Interativo, 2013. 

 

Tabelas 16: Distorção Idade-Série, 2012. 

Distorção Idade-Série (média, em %) 

Ano referência: 2012 

Parâmetros 

Esfera Ensino Fundamental 

Ensino 

Médio 

Brasil 22 31.1 

Estado 17.2 28.6 

Município 11 20.9 

Fonte: PDDE Interativo, 2013. 

 

No gráfico a seguir, observamos que o 5º ano do ensino fundamental  anos 

iniciais e o 6º e 8º ano do ensino fundamental  anos finais apresentam-se como os 

anos de escolaridade com maior índice de distorção idade/série. O 5º ano possui taxa 

de 10% de distorção e 6º e 8º anos 19%. Nesse sentido, os consideramos pontos de 

atenção ao planejamento deste PME. 

Pesquisas sobre as causas da distorção idade-série têm sido realizadas em todo 

país para que planos de prevenção e contenção sejam elaborados. A priori, podemos 

destacar entre as principais razões a evasão e o abandono escolar. Certamente, outros 

fatores agem para o aumento dessas taxas, porém, necessitam ser contextualizados à 

situação cultural e socioeconômica dos alunos. 

 

 

Gráfico 16: Distorção Idade-Série por ano de Escolaridade  Anos Inicias do Ensino 

Fundamental 
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Fonte: Inep, 2013. Organizado por Meritt, 2014 

 

 

 

 

Gráfico 17: Distorção Idade-Série por ano de Escolaridade  Anos Finais do Ensino 

Fundamental 

 

Fonte: Inep, 2013. Organizado por Meritt, 2014 
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3.2.1.3 - Ensino Médio  Meta 37 

 

Meta 3 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 

a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de 

matrículas no Ensino Médio para 85%. 

 

A Meta 3 do PNE  Plano Nacional de 3Educação trata de um dos temas cruciais 

do atendimento ao direito à educação no Brasil: a universalização do ensino médio. 

Com a aprovação do FUNDEB e principalmente da Emenda Constitucional nº 59/2009, 

que aumenta a obrigatoriedade da oferta da educação básica dos 4 aos 17 anos de 

idade, a questão da universalização do ensino médio deixa de ser apenas uma 

reivindicação da sociedade civil organizada e entra na agenda das políticas 

governamentais de modo mais efetivo (MEC/SASE, 2014). 

Essa meta é composta por dois indicadores: o primeiro ambiciona um 

atendimento total à população de jovens de 15 a 17 anos até o ano de 2016, 

independentemente de estarem cursando o ano compatível com a sua idade e o 

segundo visa a redução da distorção série-ano até o final da vigência do plano em 

2024, determinando que 85% dos jovens matriculados com essa faixa etária estejam 

no ensino médio. 

Em Montes Claros - MG, dados do censo populacional do IBGE/2010 

apresentam uma população de 20.022 na faixa etária de 15 a 17 anos, sendo que 

87,6% (17.541 jovens) estão na escola e 12,4% (2.481 jovens) estão fora da escola, 

conforme apresentado no gráfico abaixo. Podemos ainda observar no gráfico 1 que 

essa faixa etária é a mais critica, sendo a que apresenta maior índice de alunos fora da 

escola.  

 

  Gráfico 18: Dados por faixa etária das crianças de 4 a 17 que estão fora da escola no 

município de Montes Claros- MG, Brasil (dados IBGE, 2010) 

                                                           
7
  Jacy Lima Lessa, Coordenadora da Inspeção e Gestão Escolar do Sistema Municipal de Ensino, 

Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros  MG, 2015. 
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Fonte: Fora da Escola não pode. Disponível em: http://www.foradaescolanaopode.org.br/exclusao-

escolar-por-municipio/MG/3143302-Montes_Claros. 
 

 

No gráfico 2 encontram-se dados do Brasil e do município de Montes Claros 

para essa mesma meta. Com esses dados observa-se que a taxa de atendimento aos 

jovens de 15 a 17 anos no município de Montes Claros- MG é maior do que os dados 

gerais obtidos no Brasil, uma vez que nosso município atinge 87,3% contra 83,3% de 

atendimento no país. Cabe destacar que esse indicador leva em consideração a 

população de 15 a 17 anos na escola, independente da etapa de ensino na qual se 

encontra. Todavia, esse índice ainda encontra-se distante da meta que estabelece a 

universalização do atendimento escolar para jovens de 15 a 17 anos até o ano de 2016.  

 

Gráfico 19: Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos que frequentam a escola- Taxa de 

atendimento (ano de 2010) 

Faixa etária  
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Fonte: Adaptado de IBGE,2010. 

 

O outro indicador estabelecido para essa meta refere-se à taxa de distorção 

idade-série. Dados do Censo da Educação Básica de 2013 indicam que o Brasil possui 

41.141.620 alunos matriculados nas redes públicas estaduais e municipais de ensino, 

nas áreas urbanas e rurais, e que, desse total, apenas 7.109.582 estão no ensino 

médio, o que representa 17,3% do total das matrículas , é possível constatar o 

tamanho do desafio para o atendimento da meta em questão. Para entender melhor 

esse desafio, basta olhar os dados do Censo Escolar de 2011, que apontam que, de 

2007 a 2011, o número de alunos matriculados no ensino médio, na idade adequada, 

era de 8,4 milhões, enquanto o número daqueles com idade entre 15 e 17 anos era de 

10,4 milhões (MEC/SASE, 2014). 

Dados de 2012 do Brasil e de Minas Gerais (Observatório- PNE, 2014) 

confirmam a grande defasagem idade-série dos alunos matriculados no Ensino Médio. 

No Brasil, apenas 54,4% dos jovens na faixa etária de 15 a 17 anos estão matriculados 

no Ensino Médio, ao passo que 83,4% dos jovens com essa idade estavam 

matriculados na escola. Assim podemos dimensionar o tamanho da defasagem escolar 

dos alunos dessa faixa etária. Minas Gerais apresenta um resultado um pouco maior 

(60,3%) do que o índice nacional, todavia, mesmo assim esse se mostra muito distante 

da meta de 85% preconizada para esse indicador. 

Meta- 100% 
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Gráfico 20: Porcentagem de jovens de 15 a 17 anos matriculados no Ensino Médio- 

Taxa líquida de matrícula no Brasil e em Minas Gerais (anos de 2000 a 2012) 

 

 

 

Fonte: Observatório PNE. Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/3-ensino-

medio/indicadores#porcentagem-de-jovens-de-15-a-17-anos-matriculados-no-ensino-medio. 

 

 

O município de Montes Claros apresenta uma proporção de 4,9% de alunos 

com atraso escolar de 2 anos ou mais. Esse índice apesar de ser satisfatório quando 

comparado com o restante do estado, quando analisado por etapa de ensino, aponta 

que os maiores índices de defasagem idade-séria estão concentrados no Ensino Médio 

(26% no 1° ano, 18% no 2° ano e 15% no 3° ano), conforme apresentado na figura 1.  

 

Mapa 2: Proporção de alunos com atraso escolar de 2 anos ou mais para todo Ensino 

Básico no município de Montes Claros, ano de 2013 
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Fonte: Adaptado de QEdu. Disponível em : http://www.qedu.org.br/ 

 

Apesar dos altos índices constatados no Ensino Médio, a análise histórica 

(tabela 1) dessa taxa revela uma tendência decrescente entre os anos de 2006 (31,2%) 

até 2012 (20,9%). Porém, em 2013 esse índice apresenta leve tendência a aumentar, e 

atinge o valor de 21,1%. Esses resultados podem servir de alerta para a necessidade da 

inserção de estratégias a serem definidas, uma vez que esse índice vinha apresentando 

queda nos anos anteriores. 

 

Tabela 27: Taxa de distorção idade-série - Ensino Médio dos alunos matriculados no 

município de Montes Claros - MG, Brasil, nos anos de 2006 a 2013 
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Fonte: Observatório PNE. Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/3-ensino-
medio/indicadores#porcentagem-de-jovens-de-15-a-17-anos-matriculados-no-ensino-medio . 

 

 

3.2.1.4 - Alfabetização  Meta 58 

 

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

A educação brasileira, nesta última década, passou por transformações 

intensas, relativas, sobretudo, ao ingresso das crianças na Educação Básica. A entrada 

aos seis anos no Ensino Fundamental desafiou os educadores a definir mais 

claramente o que se espera da escola nos anos iniciais de escolarização e propiciou 

também o desenvolvimento de certas habilidades permitindo que as crianças sejam 

consideradas alfabetizadas logo nos primeiros anos de escolaridade.  Para tanto, 

percebe-se que mudanças ocorreram também em conceitos como o de alfabetização 

que era, até pouco tempo, ensinar a pessoa "ler e escrever", considerando-se para 

isto, o questionário do IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que avalia 

como alfabetizado a pessoa que saber ler e escrever um bilhete simples.  

 Atualmente este conceito se ampliou e, em linhas gerais, entende-se 

alfabetização como um processo de aquisição da leitura e da escrita que permitirá que 

a criança tenha condições de seguir aprendendo, na busca de novas informações e 

produza pequenos textos de diferentes gêneros, para que possa fazer o uso social 

deste aprendizado.  

 Para a análise do nível da alfabetização no município foi observado o indicador 

"taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do ensino fundamental" 

conforme dados do Censo populacional /IBGE de 2010.  

 

Gráfico 21: Taxa de alfabetização - 3º Ano do Ensino Fundamental 

                                                           
8
  Ana Paula Rodrigues Fonseca Ruas, Analista de Educação do Sistema Municipal de Ensino, 

Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros  MG, 2015. 
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Fonte: www.simec.mec.gov.br 

  

Analisando os dados percebe-se que o município de Montes Claros já possuía, 

em 2010, um percentual bem elevado de 91,2%, faltando-se apenas 8,8% para 

alcançar a meta nacional do Plano Nacional de Educação- PNE que é de 

dado bastante expressivo, porém, desafiador. Expressivo, considerando que o IBGE 

hete 

novas propostas para alfabetização. 

 A partir da nova perspectiva para a alfabetização o Ministério da Educação 

criou a ANA  Avaliação Nacional da Alfabetização como um instrumento que pretende 

diagnosticar os níveis de alfabetização e Letramento em Língua Portuguesa (leitura e 

escrita) e alfabetização matemática. 

 No ano de 2013 o Censo Escolar apontou 5322 matrículas no 3º ano de 

escolaridade do Ensino Fundamental, último ano do ciclo de alfabetização, sendo 4253 

matrículas na rede pública (público alvo da ANA).  

O desempenho dos estudantes apresentados através dos resultados da ANA, 

realizada em 2013, nos mostra que ainda há um percentual elevado de estudantes 

matriculados no 3º ano do ensino fundamental da rede pública, que se encontra em 

níveis abaixo do esperado, como nos mostra os gráficos a seguir: 
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Gráfico 22: Resultado ANA 2013  Leitura 

 

 

Fonte: http://simec.mec.gov.br/sispacto2 

 

 

 

 

Gráfico 23: Resultado ANA 2013  Escrita 

 

 

Fonte: http://simec.mec.gov.br/sispacto2 
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Gráfico 24: Resultado ANA 2013  Matemática 

 

 

Fonte: http://simec.mec.gov.br/sispacto2 

 

 

 Segundo o INEP  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (2013) os resultados estão expressos em escalas de proficiência, tendo a de 

leitura e de matemática quatro níveis progressivos e cumulativos, o que significa que 

quando um percentual de alunos for posicionado em determinado nível da escala, 

pode-se supor que, além de terem desenvolvido as habilidades referentes a este nível, 

também desenvolveram as habilidades referentes aos níveis anteriores. A escala de 

proficiência de Escrita também é composta por quatro níveis e, no geral, pressupõe a 

progressão da aprendizagem de um nível para outro, porém ressalta-se que o processo 

de aquisição da escrita não ocorre em etapas lineares. As escalas de proficiência 

citadas encontram-se no Anexo I, deste documento. 

 Os gráficos apresentados demonstram que a média da alfabetização do 

município encontra-se abaixo da média estadual nas três avaliações. Apenas 11,78% 

dos alunos que realizaram as provas alcançaram o nível 4, ou seja o nível esperado 

para os alunos que estão no final do ciclo de alfabetização, sendo assim, 88,22% se 

encontram ainda em processo de alfabetização. Já na avaliação da escrita, os alunos do 

município alcançaram 36,73% no nível 4, um índice um pouco mais elevado que na 

avaliação da leitura. E, por fim, observa-se na avaliação da alfabetização matemática 
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que apenas 29,86% dos alunos alcançaram o nível 4. A partir destes dados, percebe-se 

que o município há que unir esforços para melhorar a qualidade do ensino e elevar os 

índices de alfabetização frente às novas propostas de aprender e ensinar. 

 Outro aspecto que necessita ser considerado é o número relevante da 

população com faixa etária de 6 a 8 anos, ou seja, em idade escolar que se encontra 

ainda fora da escola. Segundo dados do UNICEF, em 2010, havia um total estimado de 

16.410 crianças nesta faixa etária no município, sendo que aproximadamente 147 

crianças, ou seja, 0,9% encontravam-se fora da escola. 

 Outro ponto a ser analisado refere-se ao índice de distorção idade-série 

(quando os alunos apresentam um atraso escolar de 2 anos ou mais), pois este é um 

importante indicador da oferta de vagas e da qualidade da educação no município. 

Segundo dados do INEP (2013), organizados pela Meritt (2014), apresentados nos 

gráficos abaixo, é possível observar que desde os primeiros anos de escolaridade os 

alunos apresentam esta distorção, sendo que nas escolas públicas este índice é mais 

elevado que nas particulares. Isso acontece porque muitas vezes, o aluno (re) ingressa 

na escola tardiamente, ou sofre reprovação, ficando assim com idade superior a 

esperada para aquela etapa escolar.  

 

Gráfico 25: Distorção Idade-série - Públicas e Particulares  ANOS INICIAIS 

 

Fonte: INEP, 2013. 
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Gráfico 26: Distorção Idade-série (Média do município) - ANOS INICIAIS 

 

Fonte: INEP, 2013. 

 

 É possível observar ainda, que no ciclo de alfabetização, o 3º ano é onde 

apresenta o maior índice de distorção idade-série, uma vez que este ano apresenta o 

maior número de reprovações, como se pode perceber nas tabelas a seguir: 

 

Tabela 18: Taxa de Rendimento segundo indicadores do INEP  ANOS INICIAIS 

 

ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES 

Ano 
escolaridade 

Rede Reprovação Abandono Aprovação 

 
1º ano 

Públicas 0,1% 0,5% 99,4% 

Particulares 0,6% 0,2% 99,2% 

 
2º ano 

Públicas 0,1% 0,3% 99,6% 

Particulares 0,3% 0,2% 99,5% 

 
3º ano 

Públicas 5,0% 0,1% 94,9% 

Particulares 0,9% 0 99,1% 

 
4º ano 

Públicas 0,1% 0,4% 99,5% 

Particulares 0,7% 0 99,3% 

 
5º ano 

Públicas 4,4% 0,6% 95,0% 

Particulares 1,4% 0,1% 98,5% 

Fonte: INEP, 2013. 
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                              Tabela 19: Taxa de Rendimento  ANOS INICIAIS 

 

MÉDIA GERAL DO MUNICÍPIO  

Ano escolaridade Reprovação Abandono Aprovação  

1º ano 0,2% 0,4% 99,4%  

2º ano 0,2% 0,2% 99,6%  

3º ano 4,2% 0,1% 95,7%  

4º ano 0,2% 0,3% 99,5%  

5º ano 3,9% 0,5% 95,6%  

Fonte: INEP, 2013. 

  

Todos os aspectos levantados merecem atenção especial, através de 

intervenções para conter o avanço do abandono e reprovação, reduzindo assim a 

distorção idade-série e, ainda, buscar medidas que visem elevar os índices de 

alfabetização e, sobretudo que esta aconteça no tempo certo. 

 

3.2.1.5 - Alfabetização  Meta 99 

 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 

2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e 

reduzir em 50% a taxa de analfabetismo func  

 

No Censo 2010, 13,9 milhões de brasileiros acima dos 15 anos declararam-se 

analfabetos, o que corresponde a 10% da população nessa faixa etária. Destes, 39% 

têm acima de 60 anos e outros 36% estão entre os 40 e os 59 anos, ainda temos quase 

3,5 milhões de analfabetos com menos de 40 anos, ou seja, no período mais produtivo 

de seu ciclo de vida. E, de acordo com dados disponíveis 2 milhões vivem na zona 

urbana.  

                                                           
9
  Ana Paula Rodrigues Fonseca Ruas, Analista de Educação do Sistema Municipal de Ensino, 

Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros  MG, 2015. 



68 - QUINTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2015   --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG

 
 

 

Outro dado significativo para esta análise diz respeito aos mais de 27 milhões 

de brasileiros entre os 15 e os 64 anos classificados, segundo o Inaf  Indicador de 

Alfabetismo Funcional, como alfabetizados em nível rudimentar  ou seja, aqueles que 

apenas localizam uma informação explícita em textos curtos e familiares (como, por 

exemplo, um anúncio ou pequena carta), leem e escrevem números usuais e realizam 

operações simples, como manusear dinheiro para o pagamento de pequenas quantias. 

Considerando os dois grupos  analfabetos absolutos e alfabetizados em nível 

rudimentar o Inaf estima um contingente de 35 milhões de analfabetos funcionais no 

país.  

Mais de 20 milhões de brasileiros e brasileiras entre os 15 e os 64 anos - 

praticamente 2 em cada 3 (65%) analfabetos funcionais - têm até no máximo 4 anos de 

estudo (aí incluídos aqueles que nunca frequentaram a escola) e requerem uma oferta 

educacional compatível com suas habilidades de letramento e numeramento mas que, 

ao mesmo tempo, levem em conta seus saberes construídos ao longo da vida e que 

estimulem e viabilizem a continuidade dos estudos, após a alfabetização inicial.  

 Analisando o município de Montes Claros neste contexto, segundo dados do 

Censo Populacional, a cidade possuía em 2010 uma população de aproximadamente 

276.748 habitantes na faixa etária de 15 anos acima, alcançando um percentual de 

76,47%, como mostra a tabela abaixo. 

 

Tabela 20: Estrutura Etária da População de Montes Claros  Censo IBGE  2010 

 

Estrutura Etária População 

(2000) 

% do total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do total 

(2010) 

Menos de 15 anos 92.066 29,99 85.167 23,53 

15 a 64 anos 201.712 65,72 254.776 70,40 

65 anos ou mais 13.169 4,29 21.972 6,07 

TOTAL 306.947 - 276.748 - 

Fonte: atlasbrasil.org.br 
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 Da população acima de 15 anos 93,7% se declararam alfabetizados. Sendo 

assim, Montes Claros já se encontra acima da meta Nacional para 2015, que é de 

93,5%, conforme nos mostra os dados apresentados no gráfico e tabelas abaixo:  

 

 

Gráfico 27: Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade 

 

 

Fonte: Município - IBGE Censo Populacional 2010; Brasil - PNAD 2012 

 

Tabela 21: Taxa de Analfabetismo por faixa Etária  Brasil 1996  2012 

Ano Faixa etária em anos 

15 e mais 15 a 19 20 a 24 25 a 29 30 a 39 40 a 49 50 e 
mais 

1996 14,7 6,0 7,1 8,1 10,2 15,5 31,5 

1999 13,3 4,0 5,9 7,2 9,6 13,0 29,6 

2001 12,4 3,2 5,3 6,8 9,0 12,3 27,5 

2003 11,6 2,6 4,1 5,9 8,4 11,2 25,9 

2005 11,1 2,3 3,5 5,8 7,8 10,9 24,7 

2007 10,1 1,8 2,7 4,5 6,7 9,9 22,2 

2008 10,0 1,8 2,6 4,2 6,7 9,5 21,6 

2009 9,7 1,5 2,4 3,6 6,4 9,3 21,0 

2011 8,6 1,2 1,8 2,9 5,2 8,1 18,6 

2012 8,7 1,2 1,6 2,7 5,1 8,2 18,6 
Fonte: IBGE  tabela elaborada por INEP/DEED 

 

Tabela 22: Taxa de Analfabetismo por Faixa Etária  Montes Claros  2010 

Ano Faixa etária População População não População Total 
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Alfabetizada Alfabetizada 

 
2010 

15 a 24 anos 70.359 684 71043 

25 a 59 anos 164224 7620 171844 

60 a 99 anos 24484 8674 33158 
Fonte: IBGE 2010 - disponibilizada por DATASUS 

 

Sendo assim, o índice de analfabetismo em Montes Claros, da população 

acima de 15 anos, de acordo com o IBGE/2010 era de aproximadamente 6,3%.  

É um número relativamente baixo considerando-se que este índice tem sofrido 

queda nos últimos anos, mas que necessitará de grandes esforços dos sistemas para a 

sua erradicação uma vez que o analfabetismo se encontra em maior número na 

população mais velha, como mostra a tabela acima disponibilizada pelo DATASUS. 

Ao longo de 10 anos a taxa de analfabetismo caiu gradativamente, alcançando 

uma média percentual aproximada de 0,3% ao ano, porém esta média não é suficiente 

para erradicar o analfabetismo nos próximos 10 anos. As ações deverão se intensificar 

para que haja uma queda de pelo menos 0,6% ao ano, alcançando aproximadamente 

98% de alfabetizados (considerando-se a média de corte de 2% para a erradicação), 

isso é possível perceber ao analisar o gráfico 2, logo abaixo: 

 

Gráfico 28: Taxa de analfabetismo 15 anos ou mais 

 

Fonte: IBGE  Séries Estatísticas, disponível em  http://seriesestatisticas.ibge.gov.br/series 

 

Além dos analfabetos absolutos, há que se pensar em um número significativo 

da população que se encontra na condição de analfabetos funcionais, que segundo o 
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IBGE são as pessoas que tem menos de 4 anos de estudos. Pelo Censo Populacional de 

2010 em Montes Claros há 17,4% de analfabetos funcionais na população com 15 anos 

de idade ou mais, isso acontece porque há pessoas que mesmo tendo frequentado à 

escola possui limitações na leitura, escrita e conceitos básicos da matemática. A média 

do município encontra-se bem inferior à média brasileira que é de 30,6%. 

 

Gráfico 29: Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de 

idade 

 

Fonte: Município - IBGE Censo Populacional 2010; Brasil - PNAD 2012 

 

Nos últimos anos esta realidade tem se mostrado um pouco melhor, 

nacionalmente, com maior oferta de vagas e facilidades para o acesso à escola, devido 

a isso é possível perceber que a média de escolarização aumentou em todas as regiões 

do país, conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 23: Média de anos de estudo da população de 15 anos ou mais, por região  

Brasil 1996 -2011. 

 

Região 

Média de anos de estudo da população de 15 anos ou mais de 
idade  TOTAL 

1996 2011 

Brasil 5,7 7,7 

Norte 5,6 7,1 

Nordeste 4,3 6,5 

Sudeste 6,4 8,3 

Sul 6,1 8,0 

Centro-Oeste 5,8 8,1 

Fonte: http://conae2014.mec.gov.br/images/pdf/educacaobrasileiraindicadoresedesafios.pdf 

 

Este é um dado relevante, porém há que se pensar em uma parcela da 

população montesclarense que não teve oportunidades de estudos e que se 
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encontram abaixo desta média, e ainda naqueles que tiveram acesso à escolarização, 

mas, esta não foi suficiente para assegurar o pleno domínio de habilidades de 

alfabetismo.  

Outro aspecto importante a ser analisado diz respeito ao grande número de 

reprovações e abandonos que ainda acontece e que contribuem para a manutenção 

ou elevação do número de analfabetos funcionais. 

Através dos dados apresentados pelo Censo Escolar de 2010 e 2013, as escolas 

do município de Montes Claros têm apresentado casos de reprovações e abandonos 

desde os anos iniciais, tendo apresentado em 2013 quase 500 reprovações e 

aproximadamente 82 abandonos só nos anos iniciais. Esta é uma situação grave, 

porém que é possível perceber uma queda de 2010 para 2013, com exceção do ensino 

médio em que a média de abandono se manteve e o número de reprovações 

aumentou. 

Muitos casos de reprovações recorrentes contribuem para a defasagem na 

escolaridade e desestimulam os estudantes a seguir os estudos e continuarem 

aprendendo. A efetividade da alfabetização depende da continuidade dos estudos, 

uma vez que deve ser entendida como um processo. 

 

Tabela 24: Tabela Comparativa - Taxas de Rendimento  CENSO ESCOLAR  2010 

 

Etapa Escolar Reprovação Abandono Aprovação 

2010 2013 2010 2013 2010 2013 

Anos Iniciais 
2,5%  
756 
reprovações 

1,8%  
482 
reprovações 

0,5%  
154 
abandonos 

0,3%  
82 
abandonos 

97,0% 
28.987 
aprovações 

97,9% 
25.974 
aprovaç
ões 

Anos Finais 10,4%  
2.618 
reprovações 

9,0%  
2.275 
reprovações 

2,2%  
544 
abandonos 

1,8%  
462 
abandonos 

87,5% 
22.122 
aprovações 

89,1% 
22.421 
aprovaç
ões 

Ensino Médio 10,3%  
1.811 
reprovações 

10,8%  
1.892 
reprovações 

6,5%  
1.140 
abandonos 

6,5% 1.143 
abandonos 

83,2%1 
4.596 
aprovações 

82,7% 
14.498 
aprovaç
ões 

 
Fonte: Censo Escolar 2010 e 2013, Inep. Organizado por Meritt. Classificação não oficial. Disponível em: 

www.qedu.org.br 
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O Censo Escolar de 2013, em Montes Claros apresentou um número 

expressivo de matrículas na EJA em todas as faixas etárias conforme apresentado nas 

tabelas a seguir: 

 

Tabela 25: Matrículas na Educação de Jovens e Adultos na Rede Pública 

Ano Total Até 17 anos De 18 a 29 
anos 

De 30 a 59 
anos 

60 anos ou 
mais 

2007 8.187 985 3.990 3.078 134 

2008 8.244 915 4.141 3.078 110 

2009 6.904 830 3.454 2.533 87 

2010 6.532 793 3.391 2.277 71 

2011 5.944 666 3.012 2.207 59 

2012 5.442 540 2.984 1.866 52 

2013 6.108 556 3.511 1.991 50 

Fonte: MEC/INEP/DEED/Censo Escolar  disponibilizada pelo site www.observatóriopne.org. br 

 

 Há ainda a oferta de vagas para a alfabetização de Jovens e Adultos, como 

mostra os dados do Programa Brasil Alfabetizado em Montes Claros, na tabela abaixo: 

  

Tabela 26: Matrículas Programa Brasil Alfabetizado 

Total de 
Coordena

dores 

Total de 
Alfabetiz
adores 

Total de 
Alfabetiz

ando 

Total de 
alfabetiza

dos 
enviados 
para EJA 

Total de 
alfabetiza
dos não 

enviados 
para EJA 

Total de 
alfabetiza
ndo não 

alfabetiza
dos 

2008/2009 10 205 - - 117 

2009/2010 26 505 - 37 270 

2010/2011 32 475 06 40 396 

2011/2012 35 701 21 234 349 

2012/2013 33 524 11 130 367 
Fonte: SME de Montes Claros 
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 Nos últimos anos, com a adoção de programas de alfabetização percebe-se um 

avanço, embora muitas ações não foram possíveis de se efetivar, devido a não 

continuidade nos estudos por parte daqueles que a procuram. 

 

3.2.1.6 - Educação em Tempo Integral  Meta 610 

 

Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de 

forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica. 

 

 Desde a promulgação da lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDB 

9.394/1996), a implementação da educação em tempo integral destaca-se como meta 

educacional para todos os entes federativos. Porém, muitos desafios tem se 

apresentado e, mesmo passados mais de dez anos da promulgação da citada lei, o 

processo de instituição da educação integral encontra-se aquém das metas da maioria 

dos municípios brasileiros.  

No município de Montes Claros- MG, entre os desafios ao processo de 

instituição da educação de tempo integral, verifica-se um grande gargalo no que se 

refere à infraestrutura física das unidades de ensino. Há um expressivo número de 

matrículas e as escolas, por sua vez, atendem cada dia mais, dentro da sua capacidade 

limite. 

O número total de matrículas da educação básica no município é de 65.864 

estudantes, desde a educação infantil, nas modalidades creche e pré-escola, ao ensino 

fundamental anos iniciais e finais. Dessas matrículas, 14. 172 alunos estão 

matriculados na educação infantil. A taxa de matrícula em tempo integral na educação 

infantil da rede pública é de apenas 4,1%. (INEP, 2013) 

No caso do ensino fundamental, há 51.692 alunos matriculados. Com o advento 

de programas federais de incentivo a educação de tempo integral como, por exemplo, 

o programa Mais Educação, a taxa de matrícula em tempo integral na rede pública 

nessa modalidade cresceu para 19%.  Confira abaixo: 

 

                                                           
10

  Thais Lopes Vieira, Analista de Educação do Sistema Municipal de Ensino, Secretaria Municipal 
de Educação de Montes Claros  MG, 2015. 
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Tabela 27: Matrículas Educação Básica 

Matrículas Educação Básica      

Matrículas em creches 5.161 estudantes 

Matrículas em pré-escolas 9.011 estudantes 

Matrículas anos iniciais 29.536 estudantes 

Matrículas anos finais 25.156 estudantes 

Fonte: Censo Escolar/INEP 2013. Organizado por Meritt. 

 

Tabela 28: Matrículas em tempo integral na Educação Infantil 

Porcentagem de matrículas na rede pública em tempo integral na Educação 

infantil 

Ano Todas as redes Rede pública Rede privada 

2011 5,20% 4,60% 6,20% 

2012 5,20% 4,10% 7,10% 

2013 4,90% 4,10% 6,10% 

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

 

 

Tabela 29: Matrículas em tempo integral no Ensino Fundamental 

Porcentagem de matrículas na rede pública em tempo integral no Ensino 
Fundamental 

Ano Todas as redes Rede pública Rede privada 

2011 4,70% 5,40% 1,20% 

2012 4,40% 5,20% 1,00% 

2013 15,70% 19,00% 0,70% 

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

 

O atendimento da educação básica no município acontece em 119 

estabelecimentos municipais de ensino, 54 estabelecimentos vinculados ao estado de 

Minas Gerais e 76 escolas privadas (Plano Municipal de Educação, 2006), totalizando 

249 unidades de ensino, desde a alfabetização até o ensino médio.  
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  Os estabelecimentos de ensino da rede pública em Montes Claros que 

oferecem atendimento em tempo integral na modalidade da educação infantil são 

apenas 9,1%. No ensino fundamental esse número cresce para 38,1% (ano de 

referencia 2013). 

 

Tabela 30: Porcentagem de escolas públicas de Educação Infantil com matrículas em 

Tempo Integral 

Número total de escolas de Educação Infantil com matrículas em tempo 

integral 

Ano Todas as redes Rede pública Rede privada 

2011 10,20% 11,40% 8,80% 

2012 10,90% 11,10% 10,70% 

2013 9,80% 9,10% 10,70% 

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

 

 

Tabela 31: Porcentagem de escolas públicas de Ensino Fundamental com matrículas 

em Tempo Integral 

Número total de escolas de Ensino Fundamental com matrículas em tempo 

integral 

Ano Todas as redes Rede pública Rede privada 

2011 29,70% 41,60% 3,80% 

2012 25,20% 34,50% 4,00% 

2013 28,20% 38,10% 6,00% 

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

 

Diante disso, no município de Montes Claros, seria necessário um crescimento 

de 12% no número de escolas que oferecem educação em tempo integral para que 

essa oferta aconteça em 50% das escolas de ensino fundamental. Para o cumprimento 

dessa meta, o município deverá reformar e adequar às unidades escolares, bem como, 

ampliar o número de unidades escolares.  
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No caso da educação infantil, o desafio é ainda maior, uma vez que, a demanda 

de crianças cresce em maior velocidade do que a capacidade do município de oferta de 

vagas nessa modalidade de ensino. Acrescentamos a esse aspecto, o fato de que, 

atualmente a matrícula obrigatória começa a partir dos 6 anos de idade, já em 2016, a 

matrícula obrigatória passará para os 4 anos de  idade. Dessa forma, teremos um 

considerável aumento na demanda de matrículas para a educação infantil. 

Assim, para o atendimento da educação infantil, no que se refere a essa meta 

projeta-se um crescimento de 20% de unidades escolares com oferta de educação em 

tempo integral. Para tanto, será necessário à adequação e reforma das unidades 

existentes, bem como, o aumento no número de unidades de educação infantil.  

 

3.2.1.7 - Aprendizado adequado na idade certa  Meta 711   

 

Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com 

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

nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos 

finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio. 

 

Para que o Brasil consiga efetivar a proposta do Plano Nacional, o município, 

cada sistema - estadual e municipal cada unidade de ensino em cada uma das 

modalidades, precisa trabalhar com a sua meta individual estabelecida pelo INPE. 

 

Para que o Brasil alcance a meta estipulada no tempo adequado, o esforço 
de cada rede de ensino, estadual ou municipal, deve contribuir, a partir de 
metas individuais diferenciadas. 

 
inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_sao_as_metas/Artigo_pro

jecoes.pdf 
 

 

                                                           
11

  Jeane Faria Franco Ribeiro, Analista de Conteúdo Curricular  Matemática  do Sistema 
Municipal de Ensino, Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros  MG, 2015. 
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Tabela 32: Anos iniciais do Ensino Fundamental - Nota IDEB 2013  

5,9

 

 inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/ 

 

Tabela 33: Metas projetadas para a avaliação do IDEB para os Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental pelo INEP 

 

 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

BRASIL 3,6 4,0 4,4 4,7 5,0 5,2 5,5 5,8 

MONTES 
CLAROS 

4,7 5,0 
5,4 

5,6 5,9 6,2 6,4 
6,6 

REDE 
ESTADUAL 

4,9 5,2 
5,6 

5,8 6,1 6,3 6,5 
6,8 

REDE 
MUNICIPAL 

4,3 4,7 
5,1 

5,3 5,6 5,9 6,1 
6,4 

Fonte: 89R8989://www.qedu.org.br/cidade/2248-montes-

claros/ideb?dependence=3&grade=1&edition=2013 

 

 

Tabela 34: Metas projetadas para a avaliação do IDEB para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental pelo INEP 

 

 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

BRASIL 3,3 3,4 3,7 4,1 4,5 4,7 5,0 5,2 

MONTES 
CLAROS 

3,5 3,7 
4,0 

4,4 4,7 5,0 5,3 
5,5 

REDE 
ESTADUAL 

3,4 3,5 
3,8 

4,2 4,6 4,8 5,1 
5,4 

REDE 
MUNICIPAL 

3,9 4,1 
4,3 

4,7 5,1 5,4 5,6 
5,8 

Fonte: 89R8989://www.qedu.org.br/cidade/2248-montes-

claros/ideb?dependence=3&grade=1&edition=2013 
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A meta estabelecida pelo PNE exige um avanço um pouco maior do que a 

apresentada pelo INEP para o país. Mas, para nossa análise, tomaremos como base a 

projeção apresentada pelo INEP.  

Conforme os resultados alcançados em 2013 pelos anos iniciais, o município 

atingiu a meta prevista para 2015  5,9, que corresponde à média 5,0 para o país, o 

que, porém, não seria suficiente para conquistar a meta 5,2 estabelecida pelo PNE. 

Logo, faz-se necessário que o município envide esforços para atingir a média 6,2 em 

2015 que representaria o avanço correspondente a média nacional proposta. Para 

tanto, precisamos trabalhar para manter um crescimento de 0,3 pontos em 2015, que 

é o crescimento projetado e foi o crescimento conquistado em 2013 tanto pelo 

sistema estadual como municipal. 

 

Gráfico 30: Situação do Município de Montes Claros na Avaliação do IDEB nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental 

 

 

Outro aspecto observado é que, enquanto nestes primeiros 10 anos o sistema 

estadual conseguiu estabelecer uma trajetória igual ou maior a cada ano, o sistema 

municipal apresenta oscilação em seus resultados, ora crescente, ora decrescente o 
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que sinaliza uma fragilidade no sistema. Outro fator importante é que a rede estadual 

já alcançou a média 6 que é o mínimo esperado para o país. 

Já nos anos finais, o crescimento projetado para 2013 e 2015 era de 0,4. Porém 

o município não apresentou ainda esse índice de crescimento sendo que, na última 

avaliação o foi de apenas 0,1 o que o manteve com uma margem muito pequena em 

relação à meta. Apesar da rede estadual, ter alcançado a meta de 2013, houve, uma 

diminuição na sua progressão e o sistema municipal apresenta defasagem 

encontrando-se na meta prevista para 2011. Já o sistema estadual já atingiu a meta 

prevista para 2015. 

Além de ter apresentado uma nota de corte superior em relação à rede 

estadual (3,3), bem como a nota do estado (3,6) e do país (3,2), a rede municipal (3,9) 

apresentou uma queda significativa logo no segundo ano da avaliação, ponto do qual 

estabeleceu sua trajetória sem, contudo, garantir uma média de crescimento 

constante. Esse fator resultou na defasagem que vem apresentando em relação à 

meta.  

Apesar do distanciamento nos resultados do sistema municipal em relação ao 

estado, foi alcançada a média que atende a progressão nacional. Já para atender a 

média nacional prevista para 2015 é necessário garantir um avanço de no mínimo 0,6. 

Conquista essa que exige um esforço maior do sistema municipal. Podemos então 

pensar em uma projeção média de 0,3. 

 

Gráfico 31: Situação do Município de Montes Claros na Avaliação do IDEB nos Anos 

Finais do Ensino Fundamental 
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Como visto inicialmente, o resultado dos sistemas e consequentemente do 

município, reflete a realidade das escolas. Verificando o comportamento das unidades 

na avaliação do Ideb 2013, temos que apenas 30% das escolas públicas do município 

apresentaram crescimento no resultado, atingiram a meta sugerida pelo Inep e 

conquistaram a meta 6 nos anos iniciais. Apesar de ainda ser um dado bastante crítico, 

é importante considerar o avanço significativo que vem sendo alcançado a cada ano 

conforme aponta a Tabela 3. 

Em relação à situação das escolas nos anos finais (Tabela 4), além de nenhuma 

ter alcançado o índice 6,  o último resultado apresentado indica uma queda 

significativa de desempenho.   

 

Tabela 35: Situação das escolas de acordo com o desempenho dos alunos do 5º ano 
na avaliação do IDEB até 2013 

SITUAÇÃO 
DA ESCOLA 

MONTES CLAROS SISTEMA MUNICIPAL SISTEMA ESTADUAL 

2009 2011 2013 2009 2011 2013 2009 2011 2013 

Manter  6,9 % 
14,5 

% 
28,3 

% 
0,0 % 7,7 % 

15,4 
% 

10,5 
% 

19,4 
% 

38,2 % 

Melhorar  
36,2 

% 
29,0 

% 
30,0 

% 
40,0 

% 
30,8 

% 
42,3 

% 
34,2 

% 
27,8 

% 
20,6 % 

Atenção  
41,4 

% 
40,3 

% 
28,3 

% 
30,0 

% 
30,8 

% 
23,1 

% 
47,4 

% 
47,2 

% 
32,4 % 
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Alerta  
15,5 

% 
16,1 

% 
13,3 

% 
30,0 

% 
30,8 

% 
19,2 

% 
7,9 % 5,6 % 8,8 % 

Fonte: Dados do site www.qedu.org.br/cidade/2248-montes-claros/ideb 
 
 

Tabela 36: Situação das escolas do município de Montes Claros de acordo com o 
desempenho das turmas do 9º ano na avaliação do Ideb até 2013 

SITUAÇÃO 
DA ESCOLA 

MONTES CLAROS SISTEMA MUNICIPAL SISTEMA ESTADUAL 

2009 2011 2013 2009 2011 2013 2009 2011 2013 

Manter  0,0 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,8 0,0 

Melhorar  53,6 61,8 37,0 25,0 47,4 40,0 65,0 69,4 35,3 

Atenção  26,8 25,5 38,9 43,8 36,8 35,0 20,0 19,4 41,2 

Alerta  19,6 10,9 24,1 31,2 15,8 25,0 15,0 8,3 23,5 

Fonte: Dados do site www.qedu.org.br/cidade/2248-montes-claros/ideb 
 

Analisando os resultados por disciplina, tabela 5, verificamos que nos dois 

conteúdos avaliados, menos de 50% dos alunos demonstram o conhecimento mínimo 

esperado, e, a trajetória apresentada é inconstante, porém o resultado último é 

superior em relação ao índice inicial, observando que o crescimento final de 

matemática está superior ao de português.  

 

Tabela 37: Porcentagem de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental do município 
de Montes Claros com pontuação acima do nível considerado adequado na Prova 

Brasil 

 
Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/7-aprendizado-adequado-fluxo-adequado 

 

Já nos anos finais  Tabela 8 - a proficiência por disciplina, confirma a 

defasagem da aprendizagem e indica o longo caminho a percorrer. Segundo o 

movimento Todos Pela Educação, a proporção de alunos que deve aprender o 

adequado até 2022 (8º ano de vigência do PNE) é a de 70%. Mesmo apresentando uma 
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evolução, tanto em português como em matemática, esta ainda está bem distante do 

esperado. 

 
 

Tabela 38: Porcentagem de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental com pontuação 
acima do nível considerado adequado na Prova Brasil 

 
Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/7-aprendizado-adequado-fluxo-adequado 

 
 

O outro indicador que compõe a nota do Ideb é referente à aprovação. 
 

A taxa de aprovação sugerida para compor a meta relativa ao IDEB é de 96% 
(supondo uma taxa de reprovação mais taxa de abandono de 4%). 
(inep.gov.br/educacao_basica/portal_ideb/o_que_sao_as_metas/Artigo_pr

ojecoes.pdf) 

 

O fluxo do município está dentro da média sugerida pelo Inep, apresentando 

maior taxa de reprovação nas turmas de 3º e 5º anos nos anos iniciais.   

Diferentemente dos anos iniciais que a maior taxa de reprovação se concentra 

no final dos ciclos, nos anos finais, as maiores taxas de reprovação estão nos primeiros 

anos  6º e 7º anos, situação esta definida pelo sistema municipal. 

 

Gráfico 32: Fluxo do município de Montes Claros nos anos iniciais por ano de 

escolaridade segundo Censo 2013 
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Gráfico 33: Fluxo do município de Montes Claros nos anos finais por ano de 

escolaridade segundo Censo 2013 

 
 

 Há avanço no número de escolas com melhores resultados e melhora no nível 

de proficiência dos alunos nas disciplinas. Porém, garantir que algumas escolas 

avancem não significa a melhora do resultado do sistema e do município. É a garantia 

da proficiência dos alunos nas disciplinas que irão elevar a média da escola, dos 

sistemas e do município. 

Assim, para atender a meta nacional para os anos iniciais é necessário 

assegurar que até o quinto ano de vigência do PME, o sistema municipal atinja a média 

6,0  progressão de 0,2 a cada ano, e ao final da década, o município se aproxime da 

média do sistema estadual, que garantindo a progressão atual, atingirá o índice 

estabelecido pelo INEP para 2021 de 6,6 refletindo um salto qualitativo nos índices do 

fluxo escolar. 

E os anos finais assegurar um ensino de qualidade e garantir uma progressão de 

0.3 pontos para alcançar a meta de 5,5 em 2021. 

Para a análise dos resultados no ensino médio, temos os dados de Minas Gerais 

que, nos dois últimos anos, não atingiu a meta estipulada pelo Inep. Dentro das metas 

sugeridas, o Inep projetou um crescimento de 0,2 ao ano, porém em 2013, o Estado 

mantém a mesma nota alcançada em 2015, nota de corte, segundo informa o quadro a 

seguir. 
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Tabela 39: Desempenho dos alunos do Ensino Médio e Metas projetadas pelo INEP 

na avaliação do IDEB no Estado de Minas Gerais 

 

 
Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=10109529 

 

Se verificarmos o desempenho dos sistemas estadual e privado no Estado, 

conforme Tabelas 10 e 11, apesar da nota de corte da rede privada (6,2) representar 

quase o dobro da nota da rede estadual (3,4), a primeira em nenhuma das edições 

seguintes atingiu o mesmo resultado conseguindo em 2013 a média 5,8. Já a rede 

estadual apresentou crescimento de 0,1 pontos nos três primeiros anos atingindo a 

meta estipulada. Já em 2013 caíram 0,1 pontos ficando 0,4 pontos abaixo da meta.  

 

3.2.1.8- EJA integrada à Educação Profissional  Meta 1012 

 

Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de 

jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional. 

 

Esta meta nos permite acompanhar o número de matrículas de Jovens e 

Adultos no Ensino Fundamental integrada à Educação Profissional.  Podemos perceber 

que a evolução das matrículas nessa modalidade tem sido bem insipiente nos últimos 

anos. Para o cálculo do indicador foi considerado o número de matrículas de Ensino 

Fundamental na Educação de Jovens e Adultos integrados à Educação Profissional, nas 

modalidades semipresencial e presencial como proporção do total de matrículas de 

Ensino Fundamental na Educação de Jovens e Adultos (PNE, 2014). 
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  Jacy Lima Lessa, Coordenadora da Inspeção e Gestão Escolar do Sistema Municipal de Ensino, 
Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros  MG, 2015. 
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O atendimento do que esta meta prevê dependerá não só da superação de um 

problema crucial na educação brasileira, qual seja sanar a dívida histórica que o País 

tem com um número grande de pessoas que não tiveram acesso à educação na idade 

certa, como também impedir que este tipo de exclusão continue se repetindo ao longo 

do tempo. 

Dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE, 2012) 

permitem verificar que o Brasil tinha uma população de 45,8 milhões de pessoas com 

18 anos ou mais que não frequentavam a escola e não tinham o ensino fundamental 

completo. Esse contingente poderia ser considerado uma parcela da população a ser 

atendida pela EJA. Isso significa que o atendimento de EJA está muito aquém do que 

poderia e deveria ser. 

Apesar dessa demanda, os dados abaixo apresentados no gráfico 4 nos 

mostram um índice nacional de 0,8% de matriculas de Educação de Jovens e Adultos, 

no Ensino Fundamental, integradas à educação profissional no ano de 2013. No 

município de Montes Claros - MG o índice encontrado foi ainda mais baixo, atingindo 

0,3% no ano de 2013. Esses índices estão muito longe do índice definido para essa 

meta, sendo esse de 25%.  

 

Gráfico 34: Porcentagem de matriculas de Educação de Jovens e Adultos, no Ensino 

Fundamental, integradas à educação profissional, no Brasil e no município de 

Montes Claros (2007 a 2013) 

 

0,8% 

0,3% 
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Fonte:Observatório PNE. Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/10-eja-

integrada-a-educacao-profissional/dossie-localidades.  

 

 

Abaixo (gráfico 5), estão apresentados os índices de matriculas de Educação de 

Jovens e Adultos, no Ensino Médio integradas à educação profissional. O índice 

brasileiro em 2013 atingiu 3,1% mostrando uma estabilidade em relação aos anos 

anteriores, uma vez que foram obtidos índices de 2,7%, 3,1% e 2,7% nos anos de 2010, 

2011 e 2012, respectivamente. A ausência de matrículas nessa modalidade gerou um 

índice de 0% no município de Montes Claros - MG no ano de 2013.  Esse mesmo valor 

já tinha sido obtido em 2012, porém detecta-se uma queda em comparação aos anos 

anteriores, que em levantamento apresentam índices de 5,4% e 5,7% em 2010 e 2011, 

respectivamente. Da mesma forma que para o indicador anterior a meta prevista é de 

25%.  

 

Gráfico 35: Porcentagem de matriculas de Educação de Jovens e Adultos, no Ensino 

Médio, integradas à educação profissional, no Brasil e no município de Montes 

Claros (anos de 2007 a 2013) 
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Fonte:Observatório PNE. Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/10-eja-

integrada-a-educacao-profissional/dossie-localidades.  

 

 

Quando são analisadas as taxas de matriculas de Educação de Jovens e Adultos 

no Ensino Médio, integradas à educação profissional no município de Montes Claros - 

MG de acordo com a Rede de Ensino (Federal, Estadual, Municipal ou Privada), pode-

se constatar que a rede estadual era a única oferecedora dessa modalidade 

educacional. Todavia, a partir do ano de 2012 ela foi extinta e ainda não foi 

substituída. 

 

 

 

 

Tabela 40: Taxa de matriculas de Educação de Jovens e Adultos no Ensino Médio, 

integradas à educação profissional no município de Montes Claros - MG de acordo 

com a Rede de Ensino (Federal, Estadual, Municipal ou Privada) nos anos de 2007 a 

2013. 

 

 

 

 
 
 
 

Fonte: Observatório PNE. Disponível em:    http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/10-eja-
integrada-a-educacao-profissional/dossie-localidades 

 

 

Assim, prevê-se que serão necessários muitos esforços para que a meta seja 

atingida, sendo importante oferecer mais vagas, mas também ultrapassar barreiras e 

atrair adultos para as salas de aula, e isso tudo com ensino de qualidade.  



QUINTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2015   --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG - 89

 
 

 

 

3.2.1.9 - Educação Profissional  Meta 1113 

 

Meta 11 - Educação Profissional triplicar as matrículas da Educação Profissional 

Técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da 

expansão no segmento público. 

 

Esta meta tem como objetivo fomentar o número total de matrículas na 

Educação Profissional Técnica. Como indicadores estipula-se: triplicar as matrículas da 

Educação Profissional Técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e 

pelo menos 50% da expansão no segmento público. 

A crescente consciência da necessidade de elevar o nível de qualificação do 

ensino básico e de preparo mais direto para o mercado de trabalho, e não 

necessariamente nas áreas mais avançadas da economia, ficou evidente, quando 

bastou um crescimento econômico mais consistente para que se constatasse a 

fragilidade e/ou carência de mão de obra em setores tradicionais como construção 

civil, por exemplo. Mas não só nesse nível: igualmente há carência em áreas de nível 

superior, como as engenharias (WINTLER; SANTAGADA, 2012). 

Conforme tabela 3, constata-se que a Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio experimentou, recentemente, importante expansão na oferta de vagas. Os 

crescimentos observados representam aumentos de 54,1%, 55,2% e 56,5% nos índices 

do Brasil, Minas Gerais e Montes Claros respectivamente, no período compreendido 

entre 2007 e 2013. 

 

Tabela 41: Matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, no Brasil, 

Minas Gerais e Montes Claros, respectivamente (dados comparativos dos anos de 

2007 e 2013) 

Localidade 
Ano 

Brasil Minas Gerais Montes Claros 

2007        780.162,00         88.461,00               2.520,00  
2008        927.978,00       114.092,00               4.080,00  
2009    1.036.945,00       117.817,00               3.647,00  
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  Jacy Lima Lessa, Coordenadora da Inspeção e Gestão Escolar do Sistema Municipal de Ensino, 
Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros  MG, 2015. 
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2010    1.140.388,00       142.472,00               4.432,00  
2011    1.250.900,00       153.703,00               4.590,00  
2012    1.362.200,00       150.832,00               3.487,00  
2013    1.441.051,00       160.181,00               4.458,00  

 
Fonte. Adaptado de Observatório- INPE. Disponível em: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-

pne/11-educacao-profissional/indicadores. 
 

 

Espera-se que esse crescimento continue e que se apoie no lançamento de dois 

instrumentos: o Plano Nacional de Educação (PNE), para 2011-20, e o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). Esses programas estão 

em sintonia com o arcabouço construído na área educacional e na busca de 

profissionalização dos trabalhadores e da população jovem desassistida pelas políticas 

públicas de longo prazo. Todavia, a meta de triplicar esses índices mostra-se um pouco 

ousada e precisará contar com empenho das esferas público e privada.  

Dentre os diferentes tipos de Ensino Profissional que são ofertados, 

sobressaem as matrículas no Curso Técnico Subsequente (tabela 4), ou seja, o aluno já 

possui o diploma de ensino médio e então ingressa no Ensino Técnico. Em Montes 

Claros, no ano de 2013, elas representavam 70,6% do total das matrículas. A 

modalidade de Ensino Profissional Concomitante oscilou no período analisado, todavia 

não apresentou crescimento, resultando em diminuição na participação total dessa 

modalidade, uma vez que em 2007 eram 1.292 matrículas o que representava 51,2% 

do total e em 2013 foram 1.180 matrículas, representando 26,4% do total. Ainda de 

acordo com a tabela 4, a Educação Profissional Integrada era inexistente até o ano de 

2011, surgindo em 2012 com 77 (2,2%) matrículas registradas e passando para 129 

(2,8%) em 2013, o que representa um baixo índice e demonstra estabilidade de 

crescimento dessa modalidade.  

 

Tabela 42: Matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, de Forma de 

articulação com o Ensino Médio no município de  

Montes Claros (2007 a 2013) 
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Fonte: Observatório-PNE. http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/11-educacao-

profissional/dossie-localidades. 
 

 

O segundo indicador dessa meta almeja 50% da expansão no segmento público, 

entretanto, no cenário atual (2013), a maioria (89,9%) das matrículas em Educação 

Profissional Técnica de Nível médio foram realizadas na Rede Privada de Ensino. Sendo 

possível até mesmo observar uma involução no número de matrículas na Rede Publica, 

decorrente de 9 matrículas a menos do que o ano anterior (tabela 5 e gráfico 6).   

 

 
 

Tabela 43: Matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio de acordo 
com a Rede (pública ou privada) em que foi realizada, Montes Claros (2007 a 2013) 

 

 

 
Fonte: Observatório-PNE. http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/11-educacao-

profissional/dossie-localidades. 
 

 

O gráfico 6 permite ainda uma visualização mais fácil da estagnação que 

ocorreu no crescimento das matriculas nessa modalidade de ensino, sendo que na 

rede privada visualiza-se um considerável crescimento de 2007 para 2008, passando o 

número de matrículas de 2.346 para 3.903, o que representa um aumento de 66%, 

mas esse não se mantém e os índices oscilam. Na rede publica o ápice foi atingido em 

2011 com um total de 1.046, chegando a representar 22% do total de matrículas das 

duas redes. Todavia, as matriculas reduziram no ano seguinte e em 2013 

representaram apenas 10% do total das matrículas.  
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Gráfico 36: Matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio de acordo 

com a Rede (pública ou privada) em que foi realizada, Montes Claros (2007 a 2013) 

 

Fonte: Observatório-PNE. http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/11-educacao-
profissional/dossie-localidades. 

 

Para vislumbrarmos a dimensão do que seria triplicar o número de matrículas, 

sendo que 50% dessa expansão deverão ser no segmento público, utilizaremos os 

dados de 2013, onde existiam 4.458 matrículas. Ofertar o triplo de matrículas significa 

oferecer 8.916 vagas a mais do que o praticado, sendo que 4.458 (50%) dessas novas 

matriculas deverão ser assistidas pelo segmento púbico. 

 

3.2.2 - Superação das Desigualdades e Valorização das Diferenças  

 

Ano letivo  

M
atrícu

las  
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3.2.2.1 - Educação Especial/Inclusiva  Meta 414 

 

Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o 

atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários, nas formas 

complementar e suplementar, em escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados. 

          Segundo dados informados pelo IBGE/ Censo Populacional  2010 no seu 

indicador 4  O percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que 

frequentam a escola no Brasil representa 85,8%. Em Montes Claros essa porcentagem 

é de 90,1%. Esses dados representam todos os alunos matriculados em classes 

comuns, classes especiais e escolas exclusivas. 

 

 

Gráfico 37: Percentual da População de 4 a 17 anos com deficiência que frequentam 

a escola 

 

 

Fonte: IBGE/Censo Populacional  2010 
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  Magdelene Soares de Freitas, Psicopedagoga do Sistema Municipal de Ensino, Secretaria 
Municipal de Educação de Montes Claros  MG, 2015. 
 Gilda Silvone de Freitas Cardoso, Supervisora   Educacional do Sistema Municipal de Educação 
de Montes Claros  MG, 2015. 
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            De acordo com os dados do Observatório do PNE, entre 2007 e 2013 houve um 

aumento significativo das matrículas dos alunos com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação nas classes regulares de ensino, 

subindo de 306.136 para 648.921. Destes, 76,9% estudavam em classes comuns.  

 

 

Gráfico 38: Porcentagem de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados em classes 

comuns - PANORAMA- BRASIL 

 

 

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

              

 

 Em Montes Claros, em 2013, dos 1770 alunos com deficiência, transtorno 

global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados na 

Educação Básica, 74,5% estudavam na rede regular de ensino. Conforme mostra o 

gráfico abaixo: 
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Gráfico 39: Porcentagem de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados em classes 

comuns - PANORAMA- MONTES CLAROS. 

 

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

 

Sendo que de acordo com os dados do Censo Escolar o número de alunos com 

deficiência matriculados no ensino regular da rede estadual foi de 503, e no sistema 

municipal foi de 877, havendo um acréscimo desde 2010, enquanto que na rede 

privada foi de 68, nota-se nesta rede uma variação no período de 2010 a 2013, 

ocorrendo aumento, redução, seguido de um novo aumento. 
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Gráfico 40: Número de alunos com deficiência matriculados no ensino regular  

da rede estadual 

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

 

Gráfico 41: Número de alunos com deficiência matriculados no ensino regular 

do sistema municipal 

  Fonte:MEC/Inep/DEED/Censo Escolar/ Preparação: Todos pela Educação 
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Gráfico 42: Número de alunos com deficiência matriculados no ensino regular 

da rede privada 

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

 

O município de Montes Claros, de acordo com o censo 2014, atendeu 3.902 

alunos com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. Desses, 53% (2.063) em escolas municipais,  23% (905) em escolas da 

rede privada e 24% (934) na rede estadual, conforme o gráfico abaixo: 

 

Gráfico 43: Número de alunos com deficiência, transtorno global do 

desenvolvimento ou altas habilidades/superdotação por escola  
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Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar 2014- Educacenso 

 

 

Atualmente o município de Montes Claros conta com 47 salas de recursos 

multifuncionais (SRM´S). Dessas 27 são da Rede Estadual e 20 do Sistema Municipal de 

Ensino, sendo 18 na zona urbana e 02 na zona rural, e o atendimento é realizado por 

vinte e seis (26) professoras especialistas em Atendimento Educacional Especializado 

(AEE) que atendem 700 alunos público-alvo da educação inclusiva no contra-turno 

 

O Município de Montes Claros conta também com duzentos e trinta (230) 

auxiliares de docência que acompanham alunos com necessidades educativas 

especiais: de alimentação, higiene e locomoção, matriculadas nos CEMEI´S e Unidades 

Educacionais da Secretaria Municipal de Educacional, cento e oitenta e seis(186) 

professores de apoio, que realizam uma ação integrada com os professores regentes, 

visando a favorecer o acesso do aluno à comunicação, e ao currículo, por meio de 

adequação de material didático-pedagógico, utilização de estratégias e recursos 

tecnológicos, atendendo às escolas da rede estadual; dois (02) Instrutores de LIBRAS 

que atendem 21 alunos matriculados nos CEMEI´s e nas unidades de ensino municipais 

para o ensino de LIBRAS, além de cursos destinados a profissionais e famílias dos 

alunos surdos; setenta e três (73) Intérpretes de LIBRAS que acompanham os alunos 
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surdos matriculados nas escolas municipais e estaduais, para viabilização do processo 

de escolarização dos mesmos.  

Atuando na Coordenadoria de Educação Inclusiva, dentro da Secretaria 

Municipal de Educação, existe uma equipe de profissionais com formação na área de 

Inclusão: 03 Pedagogos, sendo que um desses profissionais é especialista em Braille e 

acompanha os alunos público alvo da deficiência visual e ministra cursos para 

professores na área da deficiência visual, 04 Psicopedagogas, 02 Psicólogos e 01 

Assistente Administrativo, que oferecem suporte ao processo de inclusão nas escolas. 

A Coordenadoria de Educação Inclusiva também realiza acompanhamento técnico-

pedagógico permanente às 103 (cento e três) unidades educacionais (rurais, urbanas e 

conveniadas) para acompanhamento do processo de inclusão de alunos com 

necessidades educativas especiais; orientar quanto ao preenchimento de PDI (plano de 

desenvolvimento individual) e atualização do mesmo e mediar ações entre as escolas e 

os parceiros do Sistema Municipal de Ensino.  

E o setor de inclusão da Superintendência Regional de Ensino (SRE), conta com 

01 analista, e 01 intérprete de LIBRAS, desenvolvendo seus trabalhos em articulação 

com o CAS (Centro de Apoio aos Surdos) e CAPs (Centros de Apoio para Atendimento 

às Pessoas com Deficiência Visual). 

 O município de Montes Claros ainda conta com Programas Federais previstos 

pela Diretoria de Políticas de Educação Especial como: 

 

PROGRAMA ESCOLA ACESSÍVEL- Tem como objetivo promover condições de 

acessibilidade ao ambiente físico, aos recursos didáticos e pedagógicos e à 

comunicação e informação nas escolas públicas de ensino regular. 

 

TRANSPORTE ESCOLAR ACESSÍVEL- A fim de promover a inclusão escolar por meio da 

garantia das condições de acesso e permanência na escola, a partir de 2012 a SECADI 

(Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão) 

implementou ações de apoio à disponibilização de transporte escolar acessível, com 

base na Pesquisa Domiciliar para identificação das barreiras que impedem o acesso e 

permanência na escola dos beneficiários do BPC, realizada no período de 2009 a 2010. 
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SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS- Têm como objetivo apoiar a organização e a 

oferta do Atendimento Educacional Especializado  AEE, prestado de forma 

complementar ou suplementar aos estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades/superdotação matriculados em classes comuns do 

ensino regular, assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem. O 

Programa disponibiliza as escolas públicas de ensino regular, conjunto de 

equipamentos de informática, mobiliários, materiais pedagógicos e de acessibilidade 

para a organização do espaço de atendimento educacional especializado. Cabe ao 

sistema de ensino, a seguinte contrapartida: disponibilização de espaço físico para 

implantação dos equipamentos, mobiliários e materiais didáticos e pedagógicos de 

acessibilidade, bem como, do professor para atuar no AEE.  

 

FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES NA EDUCAÇÃO ESPECIAL- Para apoiar a 

formação continuada de professores para atuar nas salas de recursos multifuncionais e 

em classes comuns do ensino regulares, em parceria com Instituições Públicas de 

Educação Superior  IPES. 

 

LIVRO ACESSÍVEL- Para promover a acessibilidade, no âmbito do Programa Nacional 

Livro Didático  PNLD e Programa Nacional da Biblioteca Escolar - PNBE, assegurando 

aos estudantes com deficiência visuais matriculados em escolas públicas da educação 

básica, livros em formatos acessíveis. O programa é implementado por meio de 

parceria entre SECADI, FNDE, IBC e Secretarias de Educação, às quais se vinculam os 

CAPs - e os NAPPB  (Núcleo Pedagógico de Produção Braille). 

PROGRAMA BPC NA ESCOLA- Tem como objetivo monitorar o acesso e permanência 

na escola dos Beneficiários do Benefício da Prestação Continuada (BPC) com 

deficiência, na faixa etária de 0 a 18 anos, por meio de ações articuladas, entre as 

áreas da educação, assistência social, direitos humanos e saúde.  

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE que busca apoiar a formação de 

gestores e educadores, a fim de transformar os sistemas educacionais em sistemas 

educacionais inclusivos. 
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 O município realiza serviços especializados através de profissionais de apoio: 

ACOMPANHAMENTOS PSICOLÓGICO/PSICOPEDAGÓGICO 

  Acompanhamento de todas as unidades educacionais do município: 

individualizado ou em pequenos grupos de acordo com a demanda; 

  Avaliação Psicopedagógica de crianças de 0 a 6 anos; 

  Atendimento às solicitações de orientação à professores e/ou 

supervisores educacionais; 

  Mediação entre escola-família (de acordo com a demanda). 

 

ACOMPANHAMENTOS DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 

  Atendimento às solicitações via oficio. Verificação in loco para 

deferimento ou não das solicitações; 

  Acompanhamento do processo de nomeação e ou contratação dos 

auxiliares de docência para as unidades educacionais; 

  Acompanhamento técnico- pedagógico e apoio aos profissionais 

auxiliares de docência no atendimento à criança com NEE`s; 

  Formação continuada dos profissionais Auxiliares de docência. 

 

ÁREA DA SURDEZ (INSTRUTORES E INTÉRPRETES)  

  Acompanhamento técnico pedagógico e monitoramento do trabalho 

junto aos intérpretes de libras e instrutores de libras; 

  Organização de cursos em Libras para profissionais do sistema; 

  Articulação entre os parceiros CAS, SME e SRE. 
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ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL (BRAILLE/ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE) 

  Acompanhamento técnico pedagógico junto às unidades educacionais 

com alunos matriculados de baixa visão ou deficiência visual; 

  Curso de formação na área da deficiência visual; 

 Articulação entre os parceiros CAPs e a SME. 

 

EDUCAÇÃO INCLUSIVA: DIREITO À DIVERSIDADE que busca apoiar a formação de 

gestores e educadores, a fim de transformar os sistemas educacionais em sistemas 

educacionais inclusivos. 

 O município realiza serviços especializados através de profissionais de apoio: 

ACOMPANHAMENTOS PSICOLÓGICO/PSICOPEDAGÓGICO 

  Acompanhamento de todas as unidades educacionais do município: 

individualizado ou em pequenos grupos de acordo com a demanda; 

  Avaliação Psicopedagógica de crianças de 0 a 6 anos; 

  Atendimento às solicitações de orientação a professores e/ou 

supervisores educacionais; 

  Mediação entre escola-família (de acordo com a demanda). 

 

ACOMPANHAMENTOS DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS 

 

  Atendimento às solicitações via oficio. Verificação in loco para 

deferimento ou não das solicitações; 

  Acompanhamento do processo de nomeação e ou contratação dos 

auxiliares de docência para as unidades educacionais; 
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  Acompanhamento técnico- pedagógico e apoio aos profissionais 

auxiliares de docência no atendimento à criança com NEE`s; 

  Formação continuada dos profissionais Auxiliares de docência. 

 

ÁREA DA SURDEZ (INSTRUTORES E INTÉRPRETES)  

  Acompanhamento técnico pedagógico e monitoramento do trabalho 

junto aos intérpretes de libras e instrutores de libras; 

  Organização de cursos em Libras para profissionais do sistema; 

  Articulação entre os parceiros CAS, SME e SRE. 

ÁREA DA DEFICIÊNCIA VISUAL (BRAILLE/ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE) 

  Acompanhamento técnico pedagógico junto às unidades educacionais 

com alunos matriculados de baixa visão ou deficiência visual; 

  Curso de formação na área da deficiência visual; 

 Articulação entre os parceiros CAPs e a SME. 

3.2.2.2 - Elevação da escolaridade/diversidade  Meta 815 

 

Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a alcançar no 

mínimo 12 anos de estudo no último ano, para as populações do campo, da região de 

menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média 

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

Estatística (IBGE). 

Gráfico 43: escolaridade média da população de 18 a 29 anos do Município de 

Montes Claros 

 

                                                           
15

  Jeane Faria Franco Ribeiro, Analista de Conteúdo Curricular  Matemática  do Sistema 
Municipal de Ensino, Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros  MG, 2015. 
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Analisando os dados de escolaridade média do Município de Montes Claros, 

observamos que o município encontra-se equiparado com a média nacional e com a 

média estadual. Em relação à média nacional, só apresenta resultado inferior no 

indicador referente à população negra que é 0,1. Já em relação à Minas Gerais, a 

média do município é inferior nos indicadores referente à situação do campo e 

também em relação à população negra. É importante destacar que, somente o 

indicador referente à população negra apresenta uma diferença superior à 1 ponto 

percentual em relação ao Estado. 
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Gráfico 44: Escolaridade média da população de 18 a 29 

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

 

Conforme análise da Meta 7, o acesso e o sucesso escolar são dois indicadores 

que apresentam descompasso no nosso município. Apesar de a meta pressupor a 

diminuição das desigualdades da educação no campo e cidade, brancos e negros, o 

índice de evasão e taxa de reprovação dentre a população matriculada, ainda 

comprometem a frequência mínima de 12 anos de escolaridade. Também a 

desigualdade entre a população mais pobre e a rica, que é um dos aspectos a serem 

observados nesta meta, ainda é evidente. 

O quadro abaixo mostra a população pertencente à faixa etária de 18 a 24 anos 

em Montes Claros que no ano de 2010 era de 51.287 pessoas. Matriculados no EJA, 

neste mesmo período tínhamos 3755 pessoas, o que equivale a 7,32% da população, 

estando esse número concentrado na zona urbana. Contudo, não temos instrumento 

que nos informe se o número atendido tanto na zona urbana quanto na zona rural 

corresponde à taxa bruta existente.  
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Tabela 44: Levantamento Total da População de Montes Claros no Período de 2007 a 

2011

 

Fonte: Indicadores Demográficos Educacionais - http://ide.mec.gov.br/novo 

 

Tabela 45: Matrículas na Educação de Jovens e Adultos de alunos de 18 a 29 anos em 

Montes Claros no período de 2007 a 2013 

 

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/8-escolaridade-media/dossie-localidades 
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Tabela 46: Matrículas na Educação de Jovens e Adultos de alunos de 18 a 29 anos em 

Montes Claros por localidade 

 

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/8-escolaridade-media/dossie-localidades 

 

Verificando o atendimento à população de 18 a 24 anos, no âmbito nacional, 

houve um avanço de 2,8 anos de escolaridade no período de 2006 a 2011, sendo que o 

atendimento rural foi responsável por 3,4 anos de incremento a esse índice.  

A região sudeste, acompanha esse crescimento, apresentando um avanço de 

3,5 anos no atendimento rural, e 2,4 no atendimento urbano resultando na maior 

média do país. 

 

Tabela 47: Média de estudo da população de 18 a 24 anos de idade por localização  

Brasil  1966-2011 

Fonte: http://conae2014.mec.gov.br/images/pdf/educacaobrasileiraindicadoresedesafios.pdf  pág. 22 

Apesar desse crescimento, o percentual da população que não conclui o ensino 

fundamental e o ensino médio, ainda é muito alto, o que amplia a margem de pessoas 
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da faixa etária em questão sem o estudo mínimo idealizado. Segundo o quadro abaixo, 

na região sudeste encontra-se os maiores índices de evasão da população de 19 anos 

ou mais tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. 

 

 

Tabela 48: Percentual da população que não concluiu o Ensino Fundamental e o 

Ensino Médio na idade própria  Brasil 

 

 

Fonte: http://conae2014.mec.gov.br/images/pdf/educacaobrasileiraindicadoresedesafios.pdf  pág 24 

 

 

Em Montes Claros, nos anos finais do ensino fundamental, encontramos índice 

de defasagem de 18%, média proporcional à realidade nos quatro anos de ensino. Já 

no ensino médio, esse índice passa a ser de 21%, com evidência maior para o 1º ano 

do ensino médio que apresenta um índice de 26% de distorção idade-série. Para esses 

resultados, o INEP categoriza: 

Índices acima de 15% - A situação indica que é preciso intervir no trabalho 
pedagógico o mais rápido possível, pois muitos estudantes poderão ficar 
fora da escola. Índices altos de reprovação ou abandono escolar também 
podem aumentar a distorção idade-série.  (INEP) 

 

Gráfico 45: Distorção Idade-Série nas Escolas Públicas e Particulares do Município de 

Montes Claros até 2013 
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 Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/2248-montes-claros/distorcao-idade-
serie?dependence=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2013 

 

 

Gráfico 46: Distorção Idade-Série no Ensino Médio nas Escolas Públicas e Particulares 

do Município de Montes Claros até 2013 

 
Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/2248-montes-claros/distorcao-idade-

serie?dependence=0&localization=0&stageId=initial_years&year=2013 

 

A distorção idade-série é um dos fatores que concorre para a evasão escolar, o 

que interfere na conquista da meta. No entanto, o índice de reprovação encontra-se 

dentro de um nível aceitável, indicando que é importante acompanhá-lo. Dentro da 
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- A situação indica a necessidade de 

 

Acompanhando sua evolução, verificamos que o gráfico apontou um 

movimento ascendente durante 3 anos seguidos, regredindo no ano seguinte. 

 

Tabela 49: Taxas de Rendimento 2013  Proporção de alunos com reprovação ou 

abandono 

 

Fonte: INEP 

Gráfico 47: Taxa de Reprovação em Montes Claros no Ensino Fundamental e Médio 

no período de 2010 a 2013 

 

Fonte: Dados extraídos do site http://www.qedu.org.br/cidade/2248-montes-claros/taxas-rendimento 

O relatório do INEP sobre o Censo Escolar de 2012 já indicava:  

 

Segundo dados da Pnad/IBGE 2011, o Brasil tem uma população de 56,2 
milhões de pessoas com mais de 18 anos que não frequentam a escola e não 
têm o ensino fundamental completo. Esse contingente é uma clientela 
potencial a ser atendida pela EJA. 
(http://revistaescola.abril.com.br/blogs/eja/tag/censo-escolar/) 
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Precisamos primeiro, localizar a população de 18 a 29 anos residente em 

Montes Claros que não tenha concluído a Educação Básica, para nos posicionarmos 

dentro da realidade nacional e então estabelecer a contrapartida do município. 

Análises a partir de ofertas de atendimentos anteriores com programas do tipo 

Pro Jovem Urbano, não tiveram sucesso por falta de demanda. O que parece 

acontecer, é que não há o interesse por parte dessa população em elevar a sua 

escolarização. Entendemos então, que é importante envidar esforços para incentivar 

e/ou resgatar o interesse desse público para o avanço nos estudos. 

 

 

3.2.3 - Valorização dos Profissionais da Educação 

 

3.2.3.1 - Formação dos professores  Meta 1516 

 

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

municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, política nacional de formação 

e valorização dos profissionais da educação, 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. 

Valorizar os profissionais da educação é crucial para a melhoria da qualidade da 

educação, a ser alcançada por meio de uma política que contemple tanto a formação 

inicial quanto a continuada, as condições de trabalho, salário e plano de carreira.  

            O município de Montes Claros possui em seu quadro de professores em 

efetivo exercício, segundo o Educacenso 2014, 5.684 servidores. Desses, 91% (5167) 

possuem Curso Superior, 9% (517) não possuem Curso Superior conforme apresenta o 

gráfico abaixo: 

                                                           
16

  Magdelene Soares de Freitas, Psicopedagoga do Sistema Municipal de Ensino, Secretaria 
Municipal de Educação de Montes Claros  MG, 2015. 
 Gilda Silvone de Freitas Cardoso, Supervisora Educacional do Sistema Municipal de Educação de 
Montes Claros  MG, 2015. 
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Gráfico nº: Relação do quantitativo de professores do sistema municipal de ensino 

com relação à formação  

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar/ Educacenso / Secretaria Municipal de 

Educação de Montes Claros 

Já é prática no município de Montes Claros, na rede pública e privada,  exigir 

como critério, tanto para designações temporárias, contratação, como nos concursos 

para efetivação de professores, a habilitação específica em nível superior para o cargo, 

o que contribui para a realidade mostrada no gráfico supracitado, que aponta um 

número maior de professores com formação em ensino superior. 

 Essa realidade pode ser ratificada pelos dados apresentados no QEdu sobre 

nível de escolaridade de professores do 5º e 9º ano, tomados por amostragem, sobre o 

universo de docentes da educação básica, demonstrando que desses 0 % possui menos 

que o Ensino médio, 6%(13.166) possui Ensino médio – magistério (antigo 2ºgrau), 

1%(3.028) possui Ensino médio- outros (antigo 2º grau), 93% possui Ensino Superior 

(210.054). 

                        A ação do PME em Montes Claros, mediante a demanda de formação e 

valorização dos profissionais da educação, preconizará medidas para que o índice de 

profissionais na educação básica com formação superior avance de forma que se 

alcance 100% nos anos de vigência desse plano. 

 

4.2.3.2 - Formação continuada e pós-graduação – Meta 16
1

 

                                                           
1
  Magdelene Soares de Freitas, Psicopedagoga do Sistema Municipal de Ensino, Secretaria 

Municipal de Educação de Montes Claros – MG, 2015. 

91%

9 %

Com Ensino Superior - 5167

Sem Ensino Superior - 517
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Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação básica até o 

último ano de vigência deste PNE, 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. 

 

          Conforme os dados do Censo Escolar, em 2010 o corpo docente do município de 

Montes Claros era composto por 4754 professores dos quais 28,58% (1359) tinham 

pós-graduação. Sendo que desses, 1999 docentes eram da rede estadual e 39,16% 

(783) tinham pós-graduação, dos 1432 do sistema municipal de ensino 21,36% (306) 

tinham pós-graduação, enquanto que na rede particular dos 1323, 20,40% (270) 

tinham pós-graduação. 

          Já em 2011 o número de docentes do município era 4657 dos quais 30,40% 

(1416) com pós-graduação. Desses, 16 eram da rede federal, todos com pós-

graduação, 1973 docentes eram da rede estadual e 39,78 %(785) tinham pós-

graduação, dos 1395 do sistema municipal de ensino 23,79% (332) tinham pós-

graduação, enquanto que na rede particular dos 1273, 22,23% (283) tinham pós-

graduação. 

           Em 2012 o número de docentes do município era 4693 dos quais 32,23% (1513) 

tinham pós-graduação. Desses, 28 eram da rede federal, sendo 78,57% (22) com pós-

graduação, 1928 docentes eram da rede estadual e 41,90% (808) tinham pós-

graduação, dos 1441 do sistema municipal de ensino 25,26% (364) tinham pós-

graduação, enquanto que na rede particular dos 1296, 24,61% (319) tinham pós-

graduação. 

           No ano de 2013 o número de docentes do município era 4998 dos quais 31,33% 

(1566) tinham pós-graduação. Sendo que desses, 31 eram da rede federal, onde 

70,96% (22) possuíam pós-graduação, 2056 docentes eram da rede estadual e 38,66% 

(795) tinham pós-graduação, dos 1592 do sistema municipal de ensino 26,88% (428) 

tinham pós-graduação, enquanto que na rede particular dos 1319, 24,33% (321) 

tinham pós-graduação.  

                                                                                                                                                                          
 Gilda Silvone de Freitas Cardoso, Supervisora Educacional do Sistema Municipal de Educação de 
Montes Claros  MG, 2015. 
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Gráfico 49: Porcentagem de docentes da educação básica com pós-graduação no 

município de Montes Claros 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

            Entre as ações desenvolvidas pelas instituições de ensino da cidade de Montes 

Claros, as formações continuadas dos profissionais da educação têm sido realizadas a 

partir de elementos norteadores, como a área de atuação, necessidades, demandas e 

contextualizações. Assim são desenvolvidos ao longo do ano:  

 Capacitações para diretores, supervisores, professores e auxiliares de docência,  

professores de apoio, intérpretes de libras; 

 Estudo sobre Projeto Político Pedagógico; 

  

 Conselho de Escolas; 

 Estudo sobre Projeto Político Pedagógico; 

 Planejamento coletivo; 

 Projeto de Intervenção Pedagógica; 

 Programa de Educação Ambiental do Parque Estadual Lapa Grande 

 Construção da Proposta Curricular 

 I Encontro de Educadores: Valorização e exposição das melhores práticas 

pedagógicas na Alfabetização 

 Construção do Projeto Pedagógico da Escola e Avaliação de Desempenho 
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 Construção do Projeto Pedagógico da Escola e Avaliação de Desempenho 

 Estudo das Propostas Curriculares 

 Reformulação dos Conteúdos Básicos Curriculares 

 Módulo 2 

         

  Para os diretores escolares do município foi ofertado o curso Escola de 

Montes Claros tem como Unidade Executora a UFMG. O mesmo acontece desde 

agosto de 2008, e 2014 já formaram cerca de 400 gestores, Especialistas em Gestão 

Escolar.    

 

4.2.3.3 - Remuneração do Magistério  Meta 1718 

 

Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, a fim 

de equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE. 

 

 Mediante uma herança histórica e cultural de desvalorização, os profissionais 

do magistério refletem uma categoria em luta constante pela valorização profissional e 

salários equiparados a média salarial dos demais profissionais com mesmo nível de 

escolarização. A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/2006), no 

que se refere a valorização e formação do professor da educação básica, aponta como 

nível recomendável de escolaridade a graduação em nível superior. Porém, ainda hoje, 

possuímos no quadro do magistério da educação pública, profissionais formados em 

nível médio.  

 Em vista disso, o governo federal desenvolveu ações que propendem à 

valorização dos profissionais do magistério das redes públicas da educação básica no 
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país. Entre elas, cursos em nível de graduação e pós-graduação, e a promulgação da lei 

nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o piso salarial profissional nacional 

para os professores do magistério público da educação básica.  

 Em cumprimento a lei do piso salarial, no que se refere ao art. 5º que 

regulamenta os termos de reajuste salarial, em janeiro de 2014 o piso nacional foi 

reajustado em 8,3%, alcançando o valor de R$1.697,00 para o vencimento inicial dos 

profissionais do magistério público da educação básica, com formação de nível médio 

na modalidade normal, com jornada de 40 horas semanais.  Os estados, municípios e 

distrito federal precisam se organizar para o cumprimento efetivo da lei do piso salarial 

nacional para os professores. 

 No caso do município de Montes Claros, os profissionais do magistério com 

formação em nível médio na modalidade normal recebem vencimento base de R$ 

1.208,74, referente a uma jornada de trabalho de 25 horas semanais. Já o professor 

com formação em nível superior recebe vencimento base de R$ 1.618,16, referente a 

uma jornada de 25 horas semanais. Dessa forma, o vencimento base desses 

profissionais no município de Montes Claros atende, ou mesmo, supera a lei do piso 

salarial nacional. 

 No que diz respeito à equiparação salarial ao rendimento médio dos demais 

profissionais com escolaridade equivalente, considerando a prefeitura municipal de 

Montes Claros como ente empregador, percebe-se que não há grande discrepância 

entre o vencimento base dos profissionais da educação comparados ao vencimento 

base dos profissionais das diversas áreas. Pelo contrário, como se observa na tabela de 

cargos e salários abaixo, o vencimento base do Professor de Educação Básica  PEB I, 

formação em nível superior, é de R$1.618,16 por uma jornada de trabalho de 125 

horas mensais; o vencimento base do Odontólogo, cuja formação em nível superior é 

obrigatória, é de R$1.312,66 por uma jornada de trabalho de 120 horas; o vencimento 

base do Professor da Educação Básica nível I sem curso superior (PEB I - SCS), com 

formação em nível médio, é de R$1.208,74 por uma jornada de trabalho de 125 horas. 
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Tabela 50: Lista de Cargos dom Salário Base e Jornada de Trabalho 

 

CARGO ESCALATRAB 2-VENCIMENTO 

ADVOGADO 180 horas                       1.968,98  

ENGENHEIRO AGRIMENSOR 180 horas                       1.968,98  

ENGENHEIRO AGRÔNOMO 180 horas                       1.968,98  

ENGENHEIRO CIVIL 180 horas                       1.968,98  

ENGENHEIRO ELETRICISTA 180 horas                       1.968,98  

ENGENHEIRO MECÂNICO 180 horas                       1.968,98  

ENGENHEIRO MECÂNICO 180 horas                       1.968,98  

ENGENHEIRO SANITARISTA 180 horas                       1.968,98  

ODONTOLOGO 120 horas                       1.312,66  

ODONTOLOGO C/ RESIDENCIA 220 horas                       4.204,38  

ODONTOLOGO ESPECIALIZACAO-PSF 220 horas                       3.363,51  

ODONTÓLOGO/CIRURGIA 120 horas                       2.141,75  

ODONTÓLOGO/ENDODONTIA 120 horas                       2.141,75  

ODONTÓLOGO/PACIENTES ESPECIAIS 120 horas                       2.141,75  

ODONTÓLOGO/PEDIATRA 120 horas                       2.141,75  

ODONTÓLOGO/PERIODONTIA 120 horas                       2.141,75  

ODONTÓLOGO/PRÓTESE 120 horas                       2.141,75  

ODONTOLOGO/PSF 220 horas                       2.802,91  

ODONTÓLOGO/SAÚDE PÚBLICA/GERAL 120 horas                       2.141,75  

PEB I 125 horas                       1.618,16  

PEB I - SCS 125 horas                       1.208,74  

PEB II 125 horas                       1.618,16  

PEB II - FRAC 06 aulas 125 horas                          530,76  

PEB II - FRAC 07 aulas 125 horas                          647,26  

PEB II - FRAC 08 aulas 125 horas                          699,05  

PEB II - FRAC 09 aulas 125 horas                          530,76  

PEB II - FRAC 10 aulas 125 horas                          815,55  

PEB II - FRAC 11 aulas 125 horas                          932,06  

PEB II - FRAC 12 aulas 125 horas                          996,79  

PEB II - FRAC 14 aulas 125 horas                       1.113,29  

PEB II - FRAC 15 aulas 125 horas                       1.229,80  

PEB II - FRAC 16 aulas 125 horas                       1.067,99  
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PEB II - FRAC 18 aulas 125 horas                       1.398,09  

PEB II - FRAC 19 aulas 125 horas                       1.514,60  

REGENTE DE ENSINO-EM EXTINÇÃO 125 horas                       1.054,83  

REGENTE II 125 horas                       1.132,71  

REGENTE III 125 horas                       1.213,62  

REGENTE IV 125 horas                       1.294,54  

 

Prefeitura Municipal de Montes Claros - MG, Secretaria de Planejamento, 2014. 

 

4.2.3.4 - Plano de carreira  Meta 1819 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de carreira para os 

profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e, 

para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como 

referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos 

dos art. 206, VIII, da Constituição Federal. 

 

 A valorização dos profissionais do magistério está relacionada à qualidade da 

educação pública que se almeja. Sob esse ponto de vista, torna-se contraproducente 

dissociar a qualidade da educação do papel social de seus profissionais. Nesse sentido 

o Plano Municipal de Educação (PME) participa a existência de ações de 

regulamentação e de valorização da carreira do magistério. 

Entre as ações de valorização profissional destacam-se a formação inicial e 

continuada, a definição de um piso salarial e condições adequadas de trabalho 

garantidas em um plano de carreira para o professor. A lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB 9394/2006), no que se refere à valorização e formação do 

professor da educação básica, disserta em seu Art. 62:  
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Art. 67. Os sistemas de ensino promoverão a valorização dos profissionais 
da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos 
planos de carreira do magistério público: 
I - ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos; 
II - aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento 
periódico remunerado para esse fim; 
III - piso salarial profissional; 
IV - progressão funcional baseada na titulação ou habilitação, e na avaliação 
do desempenho; 
V - período reservado a estudos, planejamento e avaliação, incluído na carga 
de trabalho; 
VI - condições adequadas de trabalho. 

(LDBEN 9.394/2006) 

  

Para o cumprimento da Lei, o Ministério da Educação, através da Resolução Nº 

2/2009, fixou diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira e Remuneração dos 

Profissionais do Magistério da Educação Pública para todas as redes de ensino. Entre 

os pontos fundamentais dessa Resolução, para o que se refere à Meta 18 do PME, a 

remuneração dos profissionais do magistério deve pautar-se nos preceitos da Lei nº 

11.738/2008, que estabelece o Piso Salarial Nacional. 

 No município de Montes Claros as carreiras dos profissionais da Educação 

Superior Pública Estadual são regidas pela Lei Nº 15.785 de Outubro de 2005. No que 

concerne à Educação Básica da rede pública, é a lei nº 3.176/2003 que dispõe sobre o 

Estatuto, o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos profissionais do magistério 

da rede municipal. Já na rede pública estadual, as carreiras dos profissionais de 

Educação Básica do Estado são regulamentadas pela lei nº 15.293/2004. Como a data 

das publicações das leis que regem os Planos de carreira dos profissionais do 

magistério da Educação pública em Montes Claros é anterior à Resolução nº 2 de 2009, 

é recomendável que haja uma reforma dessas Leis, de maneira que, se adéquo o 

disposto na resolução nº 2, onde as citadas leis não a atendem. 

 

 

3.2.4 - Ensino Superior 
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3.2.4.1- Meta 1220 

 

Elevar a taxa de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa líquida para 33% 

da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, 

pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público. 

Gráfico 50: Porcentagem de Matrículas da População de 18 a 24 anos no Ensino 

Superior 

 
 Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br 

  

Conforme os dados apresentados abaixo e, fazendo uma projeção, a população 

correspondente à faixa etária de 18 a 24 anos em 2014, representava 

aproximadamente 34.143 pessoas, determinando 9,4% da população de Montes 

Claros. Estes números indicam a população que deveria estar matriculada na Educação 

Superior neste ano. 

 

Gráfico 51: Distribuição da população por sexo segundo grupos de idade, Montes 
Claros, 2010. 
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Fonte: http://censo2010.ibge.gov.br/sinopse/webservice/frm_piramide.php?codigo=314330 

 
 
 

Considerando que em 2010, 87,6% dos alunos de 15 a 17 anos frequentavam a 

escola, de acordo com o gráfico a seguir, teremos um total de 17.541 jovens em idade 

correspondente ao ingresso no ensino superior em 2014. Porém, esse dado não 

significa que a totalidade tenha concluído o ensino médio em função da distorção 

idade-série, da evasão escolar e dos alunos fora da escola. Assim, considerando o 

índice de aprovação no ensino médio, também em 2010, encontramos um indicador 

de 83,2% dos matriculados nessa modalidade aprovados, compreendendo uma 

população de 14.596 jovens que poderiam estar iniciando o ensino superior.  

Voltando ao número inicial, correspondente ao público provável da população 

de 18 a 24 anos, 14.596 pessoas representam, aproximadamente, 42,7% da população 

de 18 a 24 anos. 

 

Gráfico 52: Levantamento da situação da população do município de Montes Claros 

em idade escolar por faixa etária (dados IBGE, 2010). 
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Fonte: Fora da Escola não pode. Disponível em: http://www.foradaescolanaopode.org.br/exclusao-

escolar-por-municipio/MG/3143302-Montes_Claros 

 

Para atender a essa demanda, o Município de Montes Claros, conta hoje com 

30 instituições que oferecem a Educação Superior, sendo que destas, 19 oferecem 

cursos na modalidade presencial e 13 oferecem cursos de educação à distância com 

polos de acompanhamento na cidade. A ampla oferta atende não só a demanda de 

Montes Claros, como também,  a demanda do norte de Minas e de outras regiões do 

país, como mostra pesquisa realizada no ano de 2009 quando já se observava esta 

realidade. 

 

Tabela 51: Relação de Instituições de Ensino Superior presentes em Montes Claros, 

nas modalidades de ensino presencial em 2014. 

 

Nº NOME DA IES ENDERÇO 
CURSOS 

OFERECIDOS 

1 
FACULDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 
MONTES CLAROS - FACIT 

Avenida Deputado Esteves Rodriguês, 
1.637 - Centro  

8 

2 

FACULDADE DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLÓGICAS 
SANTO AGOSTINHO - FACET  

 
 

Av. Osmane Barbosa, 937, JK 10 

3 
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS E 
EMPREENDEDORISMO - FACIGE  

Rua Lírio Brant, 511. Melo 1 

4 
FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 
SANTO AGOSTINHO - FACISA 

Av. Donato Quintino, 90. Cidade Nova 2 

5 
FACULDADE DE DIREITO SANTO AGOSTINHO - 
FADISA 

Av. Donato Quintino, 90. Cidade Nova 1 

6 
FACULDADE DE SAÚDE E DESENVOLVIMENTO 
HUMANO SANTO AGOSTINHO - FS 

Av. Osmane Barbosa, 937. JK 
 

2 



124 - QUINTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2015   --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG

 
 

 

7 
FACULDADE DE COMPUTAÇÃO DE MONTES 
CLAROS - FACOMP 

Rua Odilon Macaúbas, 220. Centro  4 

8 FACULDADE DE SAÚDE IBITURUNA - FASI Av. Nice, 99. Ibituruna 7 

9 
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE ENSINO 
SUPERIOR - FATEC - CENTES 

Rua Monte Pascoal, 284. Ibituruna. 9 

10 
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS DE 
MONTES CLAROS - FUNEC MONTES CLAROS 

Av. Padre  Chico, 403. Centro. 5 

11 FACULDADE PRISMA - FAP Av. Coronel Prates, 16. Centro 3 

12 
FACULDADES INTEGRADAS DO NORTE DE MINAS 
- FUNORTE - FUNORT 

Rua Coronel Joaquim Costa, 491. centro 20 

13 
FACULDADES INTEGRADAS PITÁGORAS - FIP-
MOC 

Rua Profª Ainda Mainartina Paraíso,80. 
Ibituruna 

21 

14 INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE - ICS Av. Osmane Barbosa, 11.111. JK 10 

15 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS  
IFNMG 

Rua Gabriel Passos, 259. Centro 2 

16 
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO IBITURUNA 
- ISEIB 

Rua Lírio Brant, 511. Melo 7 

17 INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO Av. Osmane Barbosa, 937.  JK 1 

18 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS  
UNIMONTES 

Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro 
- Avenida Rui Braga, s/n. Vila Mauricéia 

24 

19 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  
UFMG 

Av. Universitária, 1000. JK 6 

Fonte: http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-
cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NDk0 

 

 
Tabela 52: Relação de Instituições de Ensino Superior presentes em Montes Claros, 

nas modalidades de ensino à distância em 2014. 
 

N
º 

NOME DA IES ENDERÇO 
CURSOS 

OFERECIDOS 

1 
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE RIO 
PRETO - UNIRP 

Rua Padre Augusto, Sala 503, 183  
Centro. 

2 

2 
CENTRO UNIVERSITÁRIO 
INTERNACIONAL - UNINTER 

Rua Pires e Albuquerque, 335  
Centro. 

23 

3 FACULDADE AIEC - AIEC / FAAB 
Rua Carlos Gomes, ACI - Associação 
Comercial e Industrial, 110  Centro. 

3 

4 
FACULDADE EDUCACIONAL DA LAPA - 
FAEL 

Av. Santos Guimarães, 417. 
Funcionários. 

5 

5 
UNIVERSIDADE ANHANGUERA - 
UNIDERP - UNIDERP 

Av. Ovídio de Abreu, 373. Centro 21 

6 UNIVERSIDADE DE FRANCA - UNIFRAN 
Av. Santos Guimarães, 417. Sagrada 
Família 

23 

7 
UNIVERSIDADE DE SANTO AMARO - 
UNISA 

Av. Santos Dumont, 76. Centro 15 

8 UNIVERSIDADE DE UBERABA - UNIUBE Rua Correia Machado, 646. Centro 21 

9 UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA Av. Coronel Prates, 348. Centro 30 
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CATARINA - UNISUL 

10 UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP Praça Pio XII,  . Centro 27 

11 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS 

 UNIMONTES 
Campus Universitário Prof. Darcy Ribeiro - 
Avenida Rui Braga, s/n. Vila Mauricéia 

24 

12 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS  
UFMG 

Av. Universitária, 1000. JK 6 

13 UNIVERSIDADE NORTE DO PARANÁ - UNOPAR Av. Castelar Prates, 631. Major Prates 28 

 
Fonte: http://emec.mec.gov.br/emec/consulta-

cadastro/detalhamento/d96957f455f6405d14c6542552b0f6eb/NDk0 
 
 
 

Tabela 53: Procedência dos alunos dos cursos de Graduação da UNIMONTES, FASI, 

FUNORTE, Faculdades Santo Agostinho e Pós Graduação FUNORTE (2009) 

 

Disponível em: revista.fct.unesp.br/index.php/formacao/article/view/863/888 

Ainda analisando o quadro 3, já em 2009 eram atendidos em apenas 4 das 

Instituições de Ensino Superior do Município, 13.791 estudantes de Montes Claros, 

representando 70% das matriculas nestas instituições.  

Destes matriculados, confirmamos a conclusão de curso de no mínimo, 36% 

dos estudantes atendidos, como mostra o gráfico abaixo. 

 

Gráfico 53: Quantitativo dos Graduados nos diversos cursos oferecidos pela 

Universidade Estadual de Montes Claros nos últimos 3 anos 
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Fonte: Arquivos disponibilizados pela Secretaria Geral da Unimontes 

 

Conforme aponta o gráfico a seguir, o percentual de pessoas frequentando a 

educação superior no Brasil apresenta um movimento em ascensão registrando quase 

30% da taxa bruta. Sendo que a partir de 2006, esse crescimento apresentou um 

avanço uniforme, de quase 2% a cada ano. Permanecendo a mesma projeção, o Brasil 

atingirá a meta de 50% até o ano final de vigência deste PME. Já a taxa líquida, 

apresenta um crescimento menor, de aproximadamente 1 ponto percentual a cada 

ano, o que exigiria uma atenção maior para a efetivação da meta sugerida. 

 

 

Gráfico 54: Evolução das taxas de Escolarização da Educação Superior Brasil  

2003/2012 
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Disponível em: http://contee.org.br/contee/wp-content/uploads/2014/10/coletiva_censo_superior.pdf 

 

O gráfico a seguir, aponta para uma constante no número de matrículas nos 

últimos três anos na Universidade Estadual de Montes Claros nos diversos cursos por 

ela oferecidos. Esta realidade não confirma a expansão no atendimento pelo segmento 

público. 

 

Gráfico 55: Levantamento do Número de Matrículas Efetivadas pela UNIMONTES no 

período de 2012 a 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Arquivos disponibilizados pela Secretaria Geral da Unimontes 

Os dados acima levantados parecem indicar que ainda temos em Montes Claros 

uma população de 18 a 24 anos não matriculada na Educação Superior, sem, contudo, 

podermos dimensionar essa demanda para então projetar um avanço neste 

atendimento. 
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Cabe ainda citar que a Educação Pública em Montes Claros não preenche toda 

a sua oferta de matrícula, apresentando ao final do processo seletivo, vagas 

remanescentes como informa a notícia copiada do site da UNIMONTES. 

 
Abertas inscrições para 170 vagas remanescentes do Vestibular/2015  
Estão abertas as inscrições para o aproveitamento das vagas remanescentes 

do 1º Processo Seletivo 2015 da Universidade Estadual de Montes Claros 

(Unimontes). São disponibilizadas 170 vagas em 16 cursos ministrados nos 

campus-sede e nas unidades de Almenara, Espinosa, Januária, Paracatu, 

Pirapora, Pompéu, São Francisco e Unaí. As inscrições podem ser feitas na 

Secretaria Geral do campus-sede até esta quarta-feira (18/3), no horário das 

8 às 18 horas. (http://unimontes.br/index.php/ensino/coordenadorias) 

 

3.2.4.2- Meta 1321 

 

Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da proporção de mestres e 

doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação 

superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% doutores. 

          

 Um dos passos mais importantes para garantir um Ensino Superior de qualidade 

é ter um bom quadro de profissionais dando aulas. Aumentar a quantidade de mestres 

e doutores nas universidades e faculdades brasileiras, inclusive no setor privado, é um 

dos desafios para garantirmos o melhor aprendizado para os alunos. 

           Conforme o Observatório Nacional do PNE a porcentagem de mestres e 

doutores em 2013 no Brasil, era de 72,7%, desses 33% são doutores como aponta os 

gráficos abaixo: 

Gráfico 56: Porcentagem de Mestres e Doutores no corpo docente das Instituições de 

Educação Superior 
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  Magdelene Soares de Freitas, Psicopedagoga do Sistema Municipal de Ensino, Secretaria 
Municipal de Educação de Montes Claros  MG, 2015. 
 Gilda Silvone de Freitas Cardoso, Supervisora Educacional do Sistema Municipal de Educação de 
Montes Claros  MG, 2015.  
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Fonte: Observatoriodopne.org.br/metas-pne/13-professores-titulados 

 

 

                                                             Fonte: MEC/ Inep/ DEED/ Sinopse do Censo Superior 

 

             O cenário atual, do Brasil, mostra um total de 345 mil docentes atuando no 

ensino superior  28% com doutorado, 38% com mestrado e 34% com 

graduação/especialização. 

            Dentro dessa realidade, observa-se que o município de Montes Claros conta 

atualmente com 13 instituições de ensino superior particulares e ainda com os campus 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), da Universidade Estadual de Montes 

Claros (UNIMONTES) e do Instituto Federal de Educação do Norte de Minas (IFNMG), o 
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que o caracteriza como cidade polo universitário do norte de Minas Gerais. Diante 

disso, há uma demanda considerável por professores com pós- graduação stricto 

sensu.  

           Analisando o quadro funcional de docentes de três, dentre as principais 

instituições de ensino superior de Montes Claros, podemos observar que num total de 

1930 professores, 1,45% possuem apenas graduação, 49,9% possuem especialização, 

28,08% possuem mestrado e 20,57% possuem doutorado, de acordo com o gráfico 

abaixo: 

 

Gráfico 57: Formação de professores nas instituições de ensino superior em montes 

claros 

Fonte: Departamento de Recursos Humanos das Instituições de Ensino Superior 

pesquisadas 
 
Não há responsabilidade direta do município com a oferta do ensino superior. Assim as 

ações do município deverão estar vinculadas às iniciativas da união, estado e 

instituições de ensino superior para elevar a qualidade da educação superior pela 

ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício. 

Embora não tenha obrigação direta, é de interesse do município que as universidades 

estejam altamente preparadas para uma atuação competente no serviço prestado à  
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comunidade estudantil, pois os profissionais que atuam no mercado de trabalho são 

oriundos dessas instituições. 

 

3.2.4.3- Meta 1422
 

 

Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de 

modo a atingir a titulação anual de cinquenta e cinco mil mestres e vinte mil 

doutores até o quinto ano de vigência desta lei e setenta mil mestres e trinta mil 

doutores até o último ano.  

 

Aumentar a oferta e qualidade dos cursos presenciais e a distância de pós-

graduação são o desafio para os próximos anos, uma vez que o Brasil ainda é um país 

que forma poucos mestres e doutores. 

Para o desenvolvimento do país essa é uma condição necessária, pois além de 

gerar competitividade, influencia na qualidade de vida de seus cidadãos. Por isso, no 

século 21, está posto o desafio de alcançar padrões satisfatórios de educação e 

qualificação profissional. É necessária a existência de uma população educada, com 

adequados níveis de qualificação profissional, capaz de se ajustar aos permanentes 

avanços tecnológicos do processo de trabalho e dos bens e serviços em geral. 

Os gráficos abaixo evidenciam o número atual de mestres e doutores no Brasil, assim 

como a prospecção da meta. 

 

Gráfico 59: Número de mestres e doutores titulados no Brasil em todas as áreas de 

atuação  

Fonte: Geocapes - Elaboração: Todos pela Educação 

                                                           
22

  Elisângela Mesquita Silva, Coordenadora da Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino 
de Montes Claros, 2015. 
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Nesse sentido, a ampliação de mestres deve ser de, aproximadamente, 25% e 

de doutores de, aproximadamente, 40%. 

 Os dados estatísticos relacionados aos cursos de mestrado e doutorado no 

Brasil, segundo o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE) "revela que o 

número de doutores no Brasil praticamente triplicou em 12 anos, com a dispersão 

desses especialistas pelas diferentes regiões do país e com o aumento significativo da 

participação de mulheres e afrodescendentes no total geral". 

 

Dos 3.337 programas de pós-graduação existentes no país, 406 (12%) têm 
padrão de qualidade internacional, conforme dados divulgados hoje (10) 
pelo Ministério da Educação a partir de avaliações feitas pela Coordenação 
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), entre 2010 e 
2012. [...] Os 3.337 programas de pós-graduação somam 5.082 cursos, 
sendo 2.903 de mestrado, 1.792 de doutorado e 397 de mestrado 
profissional. (BRASÍLIA, 2010) 

 

Nesse sentido, de acordo com a Capes, "o número de mestres e doutores 

cresceu, uma vez que em 2012, 42.780 mestres se formaram no país, ante 35.965, em 

2010. Os doutores titulados passaram de 11.210 para 13.879 no mesmo período, e os 

mestres profissionais, voltados para o mercado de trabalho, aumentaram de 3.236 

para 4.251".  

Segundo o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos, "os cursos de pós-

graduação têm, atualmente, 56.890 professores permanentes e uma produção de 

quase 1,5 milhão de artigos, livros e produções técnicas". 

 

Entre 2010 e 2013, o Brasil teve 23% de crescimento na quantidade de 
programas de pós-graduação. Segundo a avaliação, nesse período, a alta 
chegou a 40% na Região Norte, passando de 121 para 170. No Nordeste, 
com 655 programas, houve um crescimento de 33%; no Sudeste, são 1.560 
programas, o aumento registrado é 14%; no Sul, são 648, alta de 25%; e no 
Centro-Oeste, o aumento chegou a 37% (268 programas). (BRASÍLIA, 2010) 
 
 

que tinha menos doutores do que uma universidade, como a USP. Nós estamos 

mudando essa realidade no país fazendo, um grande esforço para essa 

desconcentração".  
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Reportando a Montes Claros, esta é um polo universitário, contando 

atualmente com várias Faculdades e uma Universidade Estadual. A Universidade 

Estadual de Montes Claros - Unimontes oferece cursos de pós-graduação, mestrado e 

doutorado em várias áreas. 

 Nos últimos tempos, houve na Universidade Estadual de Montes Claros uma 

ampliação do índice de titulação docente, atingindo 54,55% do corpo docente 

qualificado em Pós-graduação stricto sensu. 

 Evidenciaremos através das tabelas abaixo a quantidade de cursos de pós-

graduação:  

 

 

Tabela 54: Bolsas de Iniciação Científica - UNIMONTES 

Fonte: Universidade Estadual de Montes Claros. Unimontes um bem de todos. Unimontes, 2014 

 

Em 2014, a Unimontes ofereceu 226 bolsas de iniciação científica de metrado e 

doutorado em vários cursos. 

 

Tabela 55: Pós-Graduação  Mestres e Doutores 

Fonte: PCRH/Fapemig. Demanda Social/Capes. PAPG.Fapemig PROAP - Capes e Pro-Equipamentos - 
Capes. Universidade Estadual de Montes Claros. Unimontes um bem de todos. Unimontes, 2014 

 
 
 

A unimontes possui atualmente 517 professores mestres e 286 doutores, num 

total de 803 docentes com formação stricto sensu. Oferece cursos de pós-graduação 

BOLSAS DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

GRUPOS DE PESQUISA LINHAS DE PESQUISA PROJETOS DE PESQUISA 

52 142 600 

TOTAL DE BOLSAS:                                                                                                                                 465 

BOLSAS DE MESTRADO E DOUTORADO:                                                                                           226 

  

PÓS-GRADUAÇÃO: MESTRES E DOUTORES 

MESTRES DOUTORES 

517 286 

TOTAL:                                                                                                                                                     803 
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stricto sensu, sendo alguns próprios e outros em pareceiras de modo interinsticional, 

conforme tabela abaixo: 

 
Tabela 56: Pós-Graduação Stricto Sensu 

 
PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

MESTRADOS 
PRÓPRIOS 

DOUTORADOS 
PRÓPRIOS 

INTERINSTITUCIONAL  
MESTRADOS 

INTERINSTITUCIONAL 
DOUTORADOS 

ALUNOS 
MATRICULADOS 

12 
 

3 2 5 469 

Fonte: Universidade Estadual de Montes Claros. Unimontes um bem de todos. Unimontes, 2014 

 

A Universidade Federal e Minas Gerais, campus Montes Claros - MG oferece 02 

(dois) cursos de mestrados com 20 vagas em cada curso. 

Portanto, diante do levantamento realizado, somente a Unimontes e a 

UFMG/Montes Claros oferecem cursos de pós-graduação stricto sensu, sendo escassa 

a oferta de cursos de mestrado e doutorado. Nesse sentido é um grande desafio para o 

município elevar o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, uma vez que 

a oferta é tão escassa. Se anualmente é estimado que 469 alunos concluíssem o 

mestrado e doutorado, numa proporção de 65%, conforme a meta nacional (mestres, 

25% e doutores, 40%) de ampliação ao ano, geraria aproximadamente 304,85 alunos 

mestres e/ou doutores. Para isso, requer mais do dobro de investimento atual em 

ensino e pesquisa. 

 

3.2.5 - Gestão democrática e participação social  Meta 1923 

 

Assegurar condições, no prazo de 2 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. 

 

A gestão democrática da Educação está amparada na legislação educacional. O 

art. 206 da Constituição Federal, reiterado no art. 3º da Lei de Diretrizes e Bases da 

                                                           
23

  Elisângela Mesquita Silva, Coordenadora da Educação Infantil do Sistema Municipal de Ensino 
de Montes Claros, 2015. 
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Educação Nacional - 

ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino" (inciso VIII 

do art.3° da LDBEN. O art. 14 da LDBEN trata especificamente da questão, 

do ensino público na Educação Básica de acordo com as suas peculiaridades, conforme 

os seguintes princípios: I  participação dos profissionais da Educação na elaboração 

do projeto pedagógico da escola; II  participação das comunidades escolar e local em 

la 

unidades escolares públicas de Educação Básica que os integram progressivos graus de 

autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeiras observadas às normas 

gerais  

Estudos e pesquisas apontam a gestão democrática como um dos elementos 

recorrentes entre as redes que vêm apresentando bons resultados nas avaliações 

finais. A segunda edição do estudo "Aprova Brasil  o direito de aprender", de 2007, 

destaca a gestão democrática como um dos cinco fatores mais importantes para 

garantia da aprendizagem de crianças e adolescentes. A publicação, iniciativa conjunta 

do Ministério da Educação (MEC) e do Fundo das Nações Unidas para a Infância 

(UNICEF), traz os achados de um estudo realizado com base nos resultados da Prova 

Brasil em 33 escolas com notas acima da média nacional na avaliação 

(www.observatoriodopne.org.br). 

O trabalho de uma instituição educativa só pode e deve ser realizado 

considerando a sua diversidade social e cultural e de maneira coletiva e participativa. 

As perspectivas atuais da educação apontam para concepções e práticas que sejam 

interativas, participativas e democráticas e que sejam caracterizadas por movimentos 

dinâmicos e globais, capazes de estabelecer redes e parcerias para a busca de soluções 

de problemas e conflitos. Isso implica que a educação não pode ser vista mais como 

uma responsabilidade exclusiva da escola. 

Segundo Luck (1998), o entendimento do conceito de gestão já pressupõe em si 

a ideia de participação, isto é, do trabalho associado de pessoas analisando situações, 

decidindo sobre seu encaminhamento e agindo sobre elas em conjunto. Isso porque o 
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êxito de uma organização depende da ação construtiva conjunta de seus 

componentes, por meio de um trabalho associado, mediante uma reciprocidade que 

cria um todo orientado por uma vontade coletiva. As Instituições Escolares precisam se 

fortalecer na autonomia da Gestão Democrática, contribuindo para a melhoria da 

Escola. 

Na Lei Orgânica do Município, TITULO IV, CAPITULO I DA ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA, no Art. 87 "[...] a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com 

a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, nas formas previstas em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação 

e exoneração; Redação dada pela Emenda nº 26/2001. No inciso V- as funções de 

confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os 

cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, 

condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições 

de direção, chefia e assessoramento; Redação dada pela Emenda nº 26/2001. 

Já o Sistema Estadual, possui uma política de inserção de diretores através de 

uma prova avaliativa sobre conhecimentos técnicos, incluindo legislação, 

conhecimentos humanos, pedagógicos e administrativos. Após a avaliação o candidato 

a direção escolar é submetido a avaliação pública da comunidade que vota na opção 

que melhor considera para atuar na direção escolar. 

Conforme dispõe A Constituição Estadual, TÍTULO III - DO ESTADO, CAPÍTULO I - 

Da Ordem Social, Seção III - Da Educação, No Art. 196, incisos, VII - "gestão 

democrática do ensino público, na forma da lei;  VIII - seleção competitiva interna para 

o exercício de cargo comissionado de Diretor e da função de Vice-Diretor de escola 

pública, para período fixado em lei, prestigiadas, na apuração objetiva do mérito dos 

candidatos, a experiência profissional, a habilitação legal, a titulação, a aptidão para 

liderança, a capacidade de gerenciamento, na forma da lei, e a prestação de serviços 

no estabelecimento por dois anos, pelo menos;  (Inciso regulamentado pela Lei nº 

10.486, de 24/7/1991.)  (Inciso declarado inconstitucional em 5/2/1997 - ADIN 640. 

Acórdão publicado no Diário da Justiça em 11/4/1997.), IX - garantia do princípio do 

mérito, objetivamente apurado, na carreira do magistério;  X - garantia do padrão de 
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qualidade, mediante: a) avaliação cooperativa periódica por órgão próprio do sistema 

educacional, pelo corpo docente e pelos responsáveis pelos alunos; b) condições para 

reciclagem periódica pelos profissionais de ensino [...]". 

Entretanto, a Lei Nº 3.176, de 23 de dezembro de 2013, dispõe no TÍTULO VII DA 

DIREÇÃO DAS ESCOLAS Art. 113, que: 

 

o provimento do cargo de Diretor de estabelecimento de ensino será feito 
através de seleção, escolha, validação e nomeação. § 1º As normas que 
regulamentam o processo de escolha serão determinadas pelo Secretário 
Municipal de Educação, devendo constar: I - prova de conhecimentos e 
habilidades gerenciais em educação; II - análise de currículos; III - entrevista; 
IV - validação da comunidade; V - ter licenciatura plena ou em curso. § 2º 
Caberá ao Prefeito Municipal a nomeação de um dos selecionados. 

 
 

Tabela 57: Existência de instrumentos de Gestão Democrática nos municípios 

Ano Conselho do 

FUNDEB 

Conselho 

Escolar 

Conselho 

Alimentar 

Escolar 

Conselho de 

Transporte 

Escolar 

2011 Sim Sim Sim Não 

Fonte: IBGE/Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic) / Preparação: Todos Pela Educação. 

 

Percebemos que a partir do ano de 2011, o município de Montes Claros passou 

a contar com 04 instrumentos de gestão democrática, exceto o Conselho de 

Transporte Escolar. 

 

Tabela 58: Existência de Conselho Municipal de Educação 

Ano Possui Conselho Municipal de 

Educação? 

O Conselho Municipal de 

Educação realizou reunião nos 

últimos 12 meses? 

2006 Não Não 

2009 Sim Não 

2011 Sim Sim 

Ano Deliberativo Fiscalizador Normativo Consultivo 

2006 Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

2009 Sim Sim Sim Sim 

2011 Sim Sim Sim Sim 

Fonte: IBGE/Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic) - 2006, 2009, 2011 / Preparação: Todos Pela 

Educação. 

 



138 - QUINTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2015   --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG

 
 

 

O Conselho Municipal de Educação foi criado a partir de 2009, tendo reuniões 

periódicas a partir de 2011. Assim também teve poder deliberativo, fiscalizador, 

normativo e consultivo a partir de 2009. 

Portanto, para que uma gestão escolar se efetive como democrática, é preciso 

que ela tenha um Conselho Escolar, órgão de representação da comunidade escolar 

em que os pais, alunos, professores e demais funcionários da escola, tenham um 

espaço de discussão de caráter consultivo e/ou deliberativo. Assim como o Conselho 

de Classe que é mais um dos mecanismos de participação da comunidade na gestão e 

no processo de ensino-aprendizagem desenvolvido na unidade escolar. Constitui-se 

numa das instâncias de vital importância num processo de gestão democrática, pois 

"guarda em si a possibilidade de articular os diversos segmentos da escola e tem por 

objeto de estudo o processo de ensino, que é o eixo central em torno do qual se 

desenvolve o processo de trabalho escolar" (DALBEN, 1995, p. 16).  Já a Associação de 

Pais e Mestres, constitui-se em mais um dos mecanismos de participação da 

comunidade na escola, contribuindo para que a educação escolarizada ultrapasse os 

muros da escola e a democratização da gestão seja uma conquista possível.  O Grêmio 

Estudantil tem como objetivo formar indivíduos participativos, críticos e criativos, a 

organização estudantil adquire importância fundamental, à medida que se constitui 

numa "instância onde se cultiva gradativamente o interesse do aluno, para além da 

sala de aula" (VEIGA, 1998, p. 113). Nesse sentido, o grêmio estudantil torna-se um 

mecanismo de participação dos estudantes nas discussões do cotidiano escolar e em 

seus processos decisórios, constituindo-se num laboratório de aprendizagem da 

função política da educação e do jogo democrático.  
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Gráfico 60: Fortalecimento dos Conselhos Municipais de Educação e 

Escolares

 

Fonte: IBGE/Perfil dos Município Brasileiros (Munic)- 2016, 2009, 2011. Elaboração: todos Pela Educação 

No município de Montes Claros, o Conselho Municipal de Educação e os 

Conselhos Escolares fazem reuniões periódicas para discutirem sobre as ações 

implementadas pela educação, bem como o processo ensino-aprendizagem no âmbito 

interno escolar. 

Entretanto, é preciso que o Conselho Municipal de Educação tenha sede 

própria e instalações adequadas com melhores condições de funcionamento. E, os 

Conselhos Escolares, através dos grupos colegiados precisam buscar maior 

participação social, conscientizando a comunidade escolar sobre os seus direitos e 

deveres, como condição de emersão social e emancipação humana. 

É preciso maior conscientização dos profissionais da educação no que tange a 

participação no Projeto Político Pedagógico, Regimentos, Currículos e Planejamentos 

em âmbito geral da escola, principalmente no incentivo da participação dos pais, uma 

vez que todas as ações da escola se convergem para o pedagógico e todo ato 

pedagógico é intencional. Havendo a intencionalidade, ela não pode ser unilateral, ou 

seja, numa visão individual, mas, sobretudo coletiva. 

 

3.2.6  Financiamento  Meta 2024 

 

                                                           
24

  Ana Paula Rodrigues Fonseca Ruas, Analista de Educação do Sistema Municipal de Ensino, 
Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros  MG, 2015. 
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Ampliar o investimento público em Educação pública de forma a atingir, no mínimo, 

o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5º ano de vigência desta 

Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB ao final do decênio. 

 

O PIB (Produto Interno Bruto) Municipal, segundo Adami (2014), é uma medida 

do valor dos bens e serviços que se produz num período, na agropecuária, indústria e 

serviços. É um indicador aplicado nas análises socioeconômicas com o fim de mensurar 

o nível de desenvolvimento e economia de determinadas localidades.  

No ano de 2010, segundo o IBGE, o PIB do município de Montes Claros atingiu o 

valor de R$ 4.501.661.518,00 (quatro bilhões, quinhentos e um milhões, seiscentos e 

sessenta e um mil e quinhentos e dezoito reais). O valor do PIB per capita25 foi de R$ 

12.436,53 (doze mil quatrocentos e trinta e seis reais e cinquenta e três centavos). 

Segundo pesquisas da Fundação João Pinheiro, o município de Montes Claros, 

no ano de 2012, foi posicionado entre as 10 cidades mineiras de maior PIB, conforme 

demonstrado na tabela abaixo: 

 

Tabela 59: 10 municípios de maior PIB em 2012, participação percentual, posição e 

região de planejamento  Minas Gerais  2011/2012. 

 

Municípios 

PIB DE MINAS GERAIS 

Participação (%) Posição MG Posição BR Região de 

Planejamento 2011 2012 2011 2012 2011 2012 

Belo Horizonte 14,2 14,5 1 1 5 5 Central 

Betim 7,3 7,0 2 2 19 20 Central 

Uberlândia 4,8 5,3 4 3 29 25 Triângulo 

Contagem 4,9 5,1 3 4 27 26 Central 

Juiz de Fora 2,4 2,5 5 5 66 64 Mata 

Uberaba 2,1 2,3 6 6 76 72 Triângulo 

Ipatinga 1,9 1,8 7 7 85 87 Rio Doce 

Sete Lagoas 1,6 1,5 9 8 96 104 Central 

Nova Lima 1,7 1,5 8 9 89 106 Central 

Montes Claros 1,3 1,3 12 10 128 123 Norte de 

Minas 

Fonte: Fundação João Pinheiro, Centro de Estatística e Informações, Instituto Brasileiro  de Geografia e 
Estatística 

                                                           
25

  PIB per capita se baseia nos índices de renda e produtos, os quais somados atingem um 
montante absoluto, sendo dividido pelo número da população 
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Pode-se observar que em 2011 Montes Claros alcançou a 12ª posição e elevou 

para a 10ª posição em 2012, no ranking mineiro. Ainda, conseguiu alcançar a 123ª 

posição em nível de Brasil.  

Em 2014, o orçamento municipal previsto, segundo o Tribunal de Contas do 

Estado de Minas Gerais, era de R$ 921.152.600,00 (novecentos e vinte e um milhões, 

cento e cinquenta e dois mil e seiscentos reais) para serem gastos em educação, saúde 

e demais setores, porém, a arrecadação atingiu a R$ 649.009.789,66 (seiscentos e 

quarenta e nove milhões, nove mil, setecentos e oitenta e nove reais e sessenta e seis 

centavos).  

Até a promulgação da Constituição Federal de 1988 estima-se que os estados e 

os municípios aplicavam o máximo de 10% de suas receitas correntes e transferidas na 

manutenção e no desenvolvimento da educação infantil e do ensino fundamental e 

médio, ou seja, a educação básica, nos termos da LDBEN  Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - 1996. 

No ano de 1996, o governo federal obteve a aprovação da Lei do FUNDEF. 

Desde então, os estados e os municípios passaram a aplicar vinculatoriamente pelo 

menos 15% de todas as receitas correntes na manutenção e no desenvolvimento do 

ensino fundamental, e os demais 10%, complementares do mínimo constitucional de 

25% para aplicação na educação básica, na educação infantil, na educação de jovens e 

adultos, no próprio ensino fundamental, e, segundo a prioridade, no ensino médio.   

A partir de 2007 foi criada a LEI Nº 11.494 em 20 de Junho que passou a 

regulamentar o FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, uma das principais receitas do 

município para investimentos na Educação. Desde então, ficou estabelecido em seus 

artigos o disposto abaixo:  

 

Art. 1
o
  É instituído, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, um 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil, 
nos termos do art. 60 do Ato das  Disposições  Constitucionais Transitórias - 
ADCT.  
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Parágrafo único. A instituição dos Fundos previstos no caput deste artigo e a 
aplicação de seus recursos não isentam os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios da obrigatoriedade da aplicação na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino, na forma prevista no art. 212 da Constituição 
Federal e no inciso VI do caput e parágrafo único do art. 10 e no inciso I do 
caput do art. 11 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, de: 
I - pelo menos 5% (cinco por cento) do montante dos impostos e 
transferências que compõem a cesta de recursos do Fundeb, a que se 
referem os incisos I a IX do caput e o § 1

o
 do art. 3

o
 desta Lei, de modo que 

os recursos previstos no art. 3
o
 desta Lei somados aos referidos neste inciso 

garantam a aplicação do mínimo de 25% (vinte e cinco por cento) desses 
impostos e transferências em favor da manutenção e desenvolvimento do 
ensino; 
II - pelo menos 25% (vinte e cinco por cento) dos demais impostos e 
transferências. 
Art. 2

o
  Os Fundos destinam-se à manutenção e ao desenvolvimento da 

educação básica pública e à valorização dos trabalhadores em educação, 
incluindo sua condigna remuneração, observado o disposto nesta Lei.  

 

 

Além do FUNDEB, há ainda os recursos oriundos das transferências de impostos 

que são vinculados à Educação, que são os chamados recursos livres ou próprios, 

resultantes da destinação de 5% (cinco por cento) de FPM, ITR, OURO, ICMS COTA, 

ICMS DESONERAÇÃO, IPI, IPVA, IPTU, IRRF, ITBI E ISSQN. 

No município de Montes Claros, os valores determinados pela lei do FUNDEB 

vêm sendo praticados. No ano de 2014 foram aplicados 28% (vinte e oito por cento)  

sendo 20% (vinte por cento) do FUNDEB e 8% (oito por cento) das receitas resultantes 

de impostos, ou seja, índice superior ao obrigatório que é de 25% (vinte e cinco por 

cento) na manutenção e desenvolvimento do Ensino, conforme demonstrado no 

quadro que segue abaixo.  

Além desses recursos, ainda compõe o FUNDEB, a título de complementação, 

uma parcela de recursos federais, sempre que o valor por aluno não alcançar o mínimo 

definido nacionalmente. Independente da origem, todo o recurso gerado é 

redistribuído para aplicação exclusiva em Educação Básica. No município de Montes 

Claros foram aplicados, em 2014, uma média de R$ 4.986,00 (quatro mil, novecentos e 

oitenta e seis reais) por aluno. 

No que diz respeito aos recursos investidos em Educação, a começar pela 

esfera municipal, Montes Claros, aplicou, considerando recursos próprios e recursos 

advindos do FUNDEB, o valor de R$ 152.251.410,75 (cento e cinquenta e dois milhões, 

duzentos e cinquenta e um mil, quatrocentos e dez reais e setenta e cinco centavos) 
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no Sistema Municipal de Educação. Este valor está calculado com base na metodologia 

SIOPE/ FNDE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação/ Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação). Confira os detalhes deste orçamento no 

quadro abaixo: 

Tabela 60: Demonstrativo de Receitas e Despesas da Educação segundo o SIOPE  

Secretaria Municipal de Educação de Montes Claros/2014 

DEMONSTRATIVO DE APLICAÇÃO SEGUNDO O SIOPE 

DESPESAS DO FUNDEB - JANEIRO A DEZEMBRO/2014 

    

RECEITAS DO FUNDEB 
REALIZADO 

 PREVISTO   REALIZADO   

 R$     86.320.000,00  R$     85.557.229,94  

 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 

PAGAMENTO DOS 
PROFISSIONAIS DO 
MAGISTERIO 60% 

 R$     79.033.154,69  R$     79.033.154,69  R$      78.619.923,21 

APLICAÇÃO DO INDICE - 
PROFISSIONAIS MAGISTÉRIO 

92,37% 92,37% 91,89% 

    

 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 

OUTRAS DESPESAS COM 
FUNDEB 40% 

 R$      10.715.051,24  R$      10.714.580,51  R$       10.430.039,20 

  R$      89.748.205,93  R$      89.747.735,20  R$       89.049.962,41 

APLICAÇÃO DO INDICE 12,52% 12,52% 12,19% 

    

DESPESA TOTAL COM 
FUNDEB 

104,90% 104,90% 104,08% 

DIFERENÇA - VR. 
ARRECADADO/VR. APLICADO 

 FUNDEB 
-             4.190.975,99 -             4.190.505,26 -             3.492.732,47 

  
 
 

 

 EMPENHADO LIQUIDADO PAGO 

TOTAL DAS DESPESAS 
RECURSOS PROPRIOS 

 R$      41.599.759,63  R$      41.599.759,63  R$       37.978.605,91 

    

TOTAL DAS DESPESAS COM 
EDUCAÇÃO 

 R$    131.347.965,56  R$    131.347.494,83  R$    127.028.568,32 

    

DESPESAS DA EDUCAÇÃO RECURSOS PRÓPRIOS 

    

RECEITAS REALIZADO  PREVISTO   REALIZADO   APLICAÇÃO  
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 R$   272.425.000,00  R$   294.525.950,17  R$       73.631.487,54 

    

DEPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DOS IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB 

    

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUICIONAL 

    

RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERENCIAS DO 
FUNDEB 

 R$      47.751.919,13  

RECEITA DE APLICAÇÃO 
FINANCEIRA RECURSOS 
FUNDEB 

   R$        1.125.518,20  

    

TOTAL DAS DEDUÇÕES 
CONSIDERADAS 

   R$      48.877.437,33  

  EMPENHADO LIQUIDADO 

TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE 
  

 R$      82.470.528,23  R$       82.470.057,50 
(TOTAL DAS DESPESAS EDUCAÇÃO - DEDUÇÕES 
CONSIDERADAS) 

DIFERENÇA -R$        8.839.040,69 -R$        8.838.569,96 

MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE 
IMPOSTOS 

28,00% 28,00% 
(TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DO LIMITE/TOTAL 
RECEITA REALIZADA) 

    

DIFERENÇA ENTRE EMPENHADO E LIQUIDADO    R$                     470,73 

Fonte: Prefeitura de Montes Claros/Secretaria de Finanças/Diretoria de Contabilidade. 

  

Soma-se, ainda a esse orçamento, os amplos investimentos do Estado no 

município de Montes Claros. Citando como exemplo, os investimentos concedidos à 

Universidade Estadual de Montes Claros  UNIMONTES, que alcançaram em 2014 o 

valor de R$ 234.111.335,61 (Duzentos e trinta e quatro milhões, cento e onze mil, 

trezentos e trinta e cinco reais e sessenta e um centavos), como demonstrado na 

tabela a seguir: 

 

Tabela 61: Despesa Total do Estado de Minas Gerais/ Unidade Orçamentária: 

Universidade Estadual de Montes Claros/ Período  2014 

Projeto/Atividade Valor Empenhado Valor Realizado Valor Realizado 
Acumulado 

Ampliação da Estrutura 
Física 

23.662.255,33 19.131.338,48 19.131.338,48 

Ampliação e atualização do 202.426,33 139.945,48 139.965,48 
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acervo das bibliotecas 
Apoio ao Desenvolvimento 
da Pesquisa Científica 

354.830,43 270.582,58 270.582,58 

Desenvolvimento de 
práticas Acadêmicas de 
Extensão 

765.548,15 731.748,88 731.748,88 

Desenvolvimento do Ensino 
Superior da UNIMONTES 

6.139.658,01 5.587.211,86 5.587.211,86 

Desenvolvimento e 
Capacitação do Servidor 

50.400,00 50.400,00 50.400,00 

Direção Superior 117.384,45 91.290,02 91.290,02 
Formação de Mestres e 
Doutores 

452.357,87 443.650,87 443.650,87 

Formação de Profissionais 
em Nível Técnico, 
Tecnológicos e Pós-
Graduação. 

243.938,38 239.593,46 239.593,46 

Intercâmbio e cooperação 
interinstitucional 

36.700,00 1.253,10 1.253,10 

Planejamento, Gestão e 
Finanças 

14.557.160,97 11.775.635,13 11.775.635,13 

Remuneração de pessoal e 
encargos sociais 

195.648.665,75 195.648.665,75 195.648.665,75 

TOTAL 242.231.325,67 234.111.335,61 234.111.335,61 
Fonte: Portal da transparência - http://www.transparencia.mg.gov.br/estado/despesa 

 

Os valores aqui mencionados, tanto do Sistema Municipal quanto da Secretaria 

de Estado, nos indicam um investimento de aproximadamente 8,6% do PIB municipal 

aplicados em educação, o que coloca Montes Claros acima da meta nacional que 

preconiza um investimento de 7% do PIB Nacional. 

Além disso, há que se considerarem os investimentos federais, bem como, 

outros investimentos estaduais que, se contabilizados, ampliam ainda mais a margem 

de investimentos em educação relacionados ao PIB municipal de Montes Claros. 
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4  METAS E ESTRATÉGIAS DO PME26 

 

META 1: Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 

4 a 5 anos de idade. Ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a 

atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste 

PME. 

 

Estratégias 

 

1.1) Definir, em regime de colaboração entre a União e Estado metas de expansão da 

rede pública municipal de Educação Infantil segundo o padrão nacional de qualidade, 

considerando as peculiaridades locais, à partir da promulgação desta lei, a construção 

dos prédios do Proinfância pactuados com o FNDE, nos bairros a saber: Jaraguá, Santa 

Lúcia, Vila Real, Nova América, Jardim Brasil, Jardim Primavera, Acácias, Vila Olímpico, 

Alterosa, Carmelo e Delfino Magalhães. 

 

1.2) ampliar a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades 

beneficentes de assistência social na área de Educação com a expansão da oferta na 

rede escolar pública; 

 

1.3) manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de 

acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem 

como de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física 

de escolas públicas de Educação Infantil; 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1.4) promover a formação inicial e continuada dos profissionais da Educação Infantil, 

garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação 

superior; 

 

                                                           
26

  Documento elaborado a partir do alinhamento entre as Metas e Estratégias do Plano Nacional 
de Educação  PNE e do Plano Municipal de Educação  PME, Montes Claros/MG, 2015. 
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1.5) Preservar as especificidades da Educação Infantil na organização das redes 

escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 a 5 anos em estabelecimentos 

que atendam a parâmetros nacionais de qualidade de educação numa perspectiva 

inclusiva, e a articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do aluno de 

6 anos de idade no Ensino Fundamental. 

 

1.6) adequar em parceria com o governo federal, estadual e iniciativa privadas, as 

instituições de ensino que oferecem a educação em tempo integral com uma 

infraestrutura com capacidade ao atendimento a crianças de 4 e 5 anos; 

 

1.7) ampliar o acesso à Educação Infantil em tempo integral, para  as crianças de 4 e 5 

anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil; 

 

1.8) fortalecer até o segundo ano da vigência deste PME, avaliação da Educação 

Infantil, a ser realizados a cada dois anos, com base em parâmetros nacionais de 

qualidade, a fim de aferir à infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de 

gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros indicadores 

relevantes; 

 

1.9) fomentar o atendimento das populações do campo na educação infantil nas 

respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição territorial 

da oferta, limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a 

atender às especificidades dessas comunidades, garantido consulta prévia e 

informada; 

 

1.10) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda 

por creche para a população de até 3 anos (Cadastro Escolar),  como forma de planejar 

a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta; 
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1.11) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e 

prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por 

creches. 

1.12) 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 três anos de idade.  

 

META 2: Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de 

6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 

Estratégias: 

 

2.1) O Município, em articulação e colaboração com o Ministério da Educação e 

Secretaria Estadual de Educação, deverá, elaborar e encaminhar ao Conselho 

Municipal de Educação, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental; 

 

2.2) criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) do 

ensino fundamental, especialmente dos estudantes matriculados no 5º, 6º e 9º anos 

do ensino fundamental; 

 

2.3) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e 

do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, 

bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando 

ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos 

(as), em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde 

e proteção à infância, adolescência e juventude; 

 

2.4) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria 

com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e 

juventude; 
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2.5) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 

organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente 

comunitário, considerando as especificidades da educação especial e das escolas do 

campo; 

 

2.6) 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, baseados em 

indicadores de qualidade; desenvolver formas alternativas de oferta do ensino 

fundamental, garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais 

que se dedicam a atividades de caráter itinerante; 

2.6.1) Elaborar e aplicar, até outubro de 2015, indicadores de qualidade, na 

rede municipal de ensino, que subsidiem a construção do calendário escolar de cada 

unidade de ensino.  

2.7) promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de 

garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as) 

dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem 

polos de criação e difusão cultural; 

 

2.8) 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; 

 

2.9) estimular a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as 

populações do campo nas próprias comunidades; 

 

2.10) promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas 

escolas em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e entidades privadas; 
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2.11) realizar censo para a população de 06 a 14 anos, informatizando os dados no 

sentido de conhecer e atuar sobre o números de crianças e adolescentes fora da escola 

no município; 

 

2.12) em parceria com Governo Federal e Estadual, ampliar e/ou reformar as Unidades 

de Ensino para atendimento adequado da Educação básica segundo os objetivos desta 

lei. 

 

Meta 3: Universalizar, até 2017, o atendimento escolar para toda a população de 15 

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

matrículas no Ensino Médio para 70%. 

 

Estratégias: 

 

3.1) Institucionalizar programa estadual de renovação do ensino médio em articulação 

e colaboração com o município, a fim de incentivar 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-se a aquisição de equipamentos e 

laboratórios, a produção de material didático específico, a formação continuada de 

professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais; 

 

3.2) o município em regime de colaboração com o estado garantirá a fruição de bens e 

espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação da prática desportiva, 

integrada ao currículo escolar; 

 

3.3) o município em conjunto com o estado, manterá e ampliará 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 
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parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua 

idade; 

 

3.4) o município em regime de colaboração com os entes federados divulgará e 

estimulará a participação no 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; 

 

3.5) o município em regime de colaboração com o estado deverá fomentar a expansão 

das matrículas gratuitas de ensino médio, integrado à Educação profissional, 

observando-se as peculiaridades das populações do campo e das pessoas com 

deficiência; 

 

3.6) colaborar com a estruturação e fortalecimento do  acompanhamento e o 

monitoramento do acesso e da permanência dos jovens beneficiários de programas de 

transferência de renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento es-

colar e à interação com o coletivo, bem como das situações de discriminação, 

preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de 

drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude; 

 

3.7) promover em parceria com a sociedade civil e com o Estado a busca ativa da 

população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, em articulação com os 

serviços de assistência social, saúde e de proteção à adolescência e à juventude; 
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3.8) fomentar em parceria com programas de educação e de cultura para a população 

urbana e do campo de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de 

adultos, com qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da escola 

e com defasagem no fluxo escolar; 

 

3.9) redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno em colaboração entre 

estado e município 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 alunos; 

 

3.10) desenvolver em regime de colaboração, estado e município, formas alternativas 

de oferta do ensino médio, garantida a qualidade, para atender aos filhos e filhas 

de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante; 

 

3.11) implementar política de prevenção à evasão escolar motivada por preconceito ou 

qualquer forma de discriminação, criando rede de proteção contra formas 

associadas de exclusão; 

 

3.12) estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e 

científicas. 

 

Meta 4  Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o 

atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários, nas formas 

complementar e suplementar, em escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados. 

 

Estratégias: 
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4.1) Promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento 

escolar à demanda de alunos de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, na rede regular de ensino, 

observando o que dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, e as Diretrizes 

Curriculares Nacionais da Educação Básica; 

 

4.2) ampliar, ao longo deste PME, o número de salas de recursos multifuncionais, de 

acordo com a demanda de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e  altas habilidades ou superdotação,  e promover a formação 

continuada de professores para o atendimento educacional especializado das 

instituições de ensino de Montes Claros; 

 

4.3) garantir em parceria com o MEC 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, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, matriculados na rede pública e privada de educação básica, conforme 

necessidade identificada por meio de observação e avaliação; 

 

4.4) implementar uma rede multidisciplinar de apoio, pesquisa e assessoria, articulada 

com instituições acadêmicas e integrada com profissionais das áreas de saúde, 

assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos professores da 

educação básica com alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação; 

 

4.5) ampliar adesão a programas federais, suplementares, que promovam a 

acessibilidade nas instituições públicas e privadas, para garantir o acesso e a 

permanência dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação, por meio da adequação arquitetônica, da oferta de 
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transporte acessível e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de 

tecnologia assistiva; 

 

4.6) assegurar 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 4 (quatro) a 17 (dezessete) 

anos, em escolas regulares e classes bilíngues, 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; 

 

4.7) Assegurar a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob 

justificativa de deficiência e promover a articulação pedagógica entre o ensino regular 

e o atendimento educacional especializado; 

 

4.8) 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, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, juntamente com o combate às 

situações de discriminação, preconceito e violência, visando ao estabelecimento de 

medidas 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; 

 

4.9) fomentar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à 

demanda do processo de escolarização dos estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta 

de professores do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou 

auxiliares, instrutores e intérpretes de LIBRAS, e professores bilíngues; 
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4.10) estabelecer e promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais 

ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas ao poder público, visando a ampliar as 

condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação 

matriculadas nas redes públicas e privadas de ensino, e favorecer a participação das 

famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo; 

 

4.11) estabelecer e promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais 

ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas ao 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 alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação matriculados na rede pública e privada de ensino; 

 

4.12) construir indicadores de qualidade e política de avaliação e supervisão para o 

funcionamento de instituições públicas e privadas que atendem  alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação. 

 

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

Estratégias: 

 

5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do Ensino 

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

qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e apoio pedagógico 

específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças; 

 

5.2) garantir a aplicação dos instrumentos periódicos de avaliação Nacional e Estadual, 

bem como implementar instrumentos de avaliação anuais, a nível municipal, para 
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aferir a alfabetização das crianças a fim de monitorar e adotar medidas pedagógicas 

para alfabetizar todos os alunos até o final do 3º ano; 

 

5.3) em parceria com os governos federal e estadual, implantar tecnologias 

educacionais para alfabetização de crianças assegurando a diversidade de métodos e 

propostas pedagógicas, bem como acompanhar os resultados da sua aplicação; 

 

5.4) apoiar a alfabetização de crianças do Campo, com a produção de materiais 

didáticos específicos e desenvolver instrumentos de acompanhamento que 

considerem as suas peculiaridades; 

 

5.5) 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; 

 

5.6) apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas 

especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas; 

 

5.7) promover cursos de formação  para professores que atuam na alfabetização de 

crianças especiais, inclusive estimulando a alfabetização bilíngue. 

 

Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por 

cento) dos (as) alunos (as) da educação básica. 

 

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 (as) alunos 

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

professores em uma única escola; 

 

6.2) proceder, em regime de colaboração entre Município, Governo Federal e Estadual, 

a 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) institucionalizar e manter, em regime de colaboração com Governo Federal e 

Estadual, programa municipal de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por 

meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, 

espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, 

banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material didático e da 

formação de recursos humanos para a educação em tempo integral; 

 

6.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e 

esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, 

praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários; 

 

6.5) atender às escolas do campo na oferta de educação em tempo integral, com base 

em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais; 

 

6.6) garantir, através da parceria com Governo Federal,  Estadual, Organizações não 

governamentais e entidades privadas, 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, assegurando 

atendimento educacional especializado complementar e suplementar ofertado em 

salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas. 

 

Meta 7: Proporcionar educação básica de qualidade em todas as etapas e 

modalidades, melhorando o fluxo escolar e aprendizagem, a fim de atingir, no 
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mínimo, os índices estabelecidos pelo INEP: 6,6 nos anos iniciais do ensino 

fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5 no ensino médio. 

 

Estratégias: 

 

7.1) Aplicar as diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum 

dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos(as) 

alunos(as) para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade; 

 

7.2) assegurar que pelo menos 70% dos alunos do  Ensino Fundamental  e do Ensino 

Médio alcancem nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo e 50%, pelo menos, o nível 

desejável; 

 

7.3) aplicar e acompanhar os indicadores de avaliação de gestão nacionais, estaduais e 

municipais institucionalizados a fim de otimizar tempos e espaços escolares; 

 

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 da qualidade educacional, a formação continuada dos profissionais 

da Educação e o aprimoramento da gestão democrática; 

 

7.5) aderir 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 escolar, à ampliação e ao 

desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura 

física da rede escolar; 
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7.6) desenvolver programas de acompanhamento  e fortalecimento técnico, financeiro 

e pedagógico das unidades com IDEB que estejam abaixo das metas estabelecidas pelo 

INEP, em parceria com a União e o Estado; 

 

7.7) aplicar os instrumentos de avaliação da qualidade de ensino fundamental e médio 

e  utilizar seus resultados para a melhoria dos processos e práticas pedagógicas; 

 

7.8) aplicar e monitorar indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação 

especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos; 

 

7.9) assegurar através da implantação de propostas pedagógicas eficazes que 

garantam a redução das diferenças entre as médias dos índices de desempenho das 

redes municipal e estadual; 

 

7.10) utilizar tecnologias na Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio 

com a promoção de práticas pedagógicas que assegurem a melhoria da aprendizagem 

com monitoramento dos seus resultados; 

 

7.11) manter o transporte escolar gratuito na zona rural e garantir a qualidade da 

oferta de acordo com as especificações definidas pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Inmetro), garantindo o transporte 

adaptado para necessidades especiais quando houver necessidade; 

 

7.12) aprimorar políticas e práticas pedagógicas que considerem as especificidades da 

realidade de atendimento no campo de forma a manter o mesmo nível de qualidade 

de ensino para as populações urbanas e rurais, desenvolvendo currículos e propostas 

pedagógicas específicas, se necessário; 

 

7.13) consolidar a implantação de laboratórios de informática nas escolas da rede 

pública de Educação Básica, assegurando o acesso à internet e ampliando a relação 
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computador/aluno, a fim de atingir, até o quinto ano de vigência deste PME,  o 

equivalente a 2 alunos por computador; 

 

7.14) aplicar rigorosamente os mecanismos de gestão e utilização dos recursos 

financeiros de forma a garantir o efetivo desenvolvimento das práticas pedagógicas 

com transparência de todos os processos; 

 

7.15) aderir aos programas suplementares de material didático, transporte, 

alimentação e assistência à saúde e implementar ações de atendimento ao aluno em 

todas as etapas da Educação Básica; 

 

7.16) garantir, em parceria com os governos federal e estadual, a todas as escolas 

públicas de educação básica o acesso a energia elétrica, abastecimento de água 

tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, acesso dos alunos a 

espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e 

laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, a acessibilidade às pessoas com 

deficiência; 

 

7.17) implementar, em parceria com os governos federal e estadual, as condições 

necessárias para a universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com 

acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet; 

 

7.18) informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e das secretarias de 

Educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

 

7.19) oferecer  programas  de formação inicial e continuada para o pessoal técnico das 

secretarias de Educação; 

 

7.20) garantir políticas municipais e/ou em parcerias de combate à violência na escola, 

inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para 

detecção dos sinais de suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo 
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a adoção das providências adequadas que promovam a construção da cultura de paz e 

um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade; 

 

7.21) garantir a efetivação das políticas de inclusão e permanência na escola para 

adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em 

situação de rua, assegurando os princípios da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - 

Estatuto da Criança e do Adolescente; 

 

7.22) garantir os conteúdos da história e cultura afro-brasileira e indígena, nos 

currículos e ações educacionais, nos termos da Lei n.º 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 

e da Lei n.º 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das 

respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com 

fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes 

pedagógicas e com a sociedade civil; 

 

7.23) consolidar a educação escolar no campo, de populações tradicionais, de 

populações itinerantes  respeitando a articulação entre os ambientes escolares e 

comunitários, e garantindo o desenvolvimento sustentável e preservação da 

identidade cultural; a participação da comunidade na definição do modelo de 

organização pedagógica e de gestão das instituições,consideradas as práticas 

socioculturais e as formas particulares de organização do tempo; a reestruturação e a 

aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e continuada 

de profissionais da Educação; e o atendimento em Educação Especial; 

 

7.24) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a Educação formal 

com experiências de Educação popular e cidadã, com os propósitos de que a Educação 

seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o 

cumprimento das políticas públicas educacionais; 
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7.25) oferecer, 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; 

 

7.26) 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; 

 

7.27) 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, em parceria com os governos federal e estadual; 

 

7.28) monitorar a regulação da oferta da Educação Básica pela iniciativa privada, de 

forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da Educação; 

 

7.29) aderir e/ou implementar 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. 

 

Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a 

alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano, para as populações do campo 

e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros 

declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Estratégias: 

 

8.1) Adotar e institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de 

fluxo, acompanhamento pedagógico individualizado, recuperação e progressão parcial, 
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bem como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as 

especificidades dos segmentos considerados; 

 

8.2) implantar mecanismos de acompanhamento do número de matrículas na EJA da 

população de 18 a 29 anos, bem como da população considerada que esteja fora da 

escola e com defasagem idade-série, associada a outras estratégias que garantam a 

continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial para implantação dos 

programas; 

 

8.3) regulamentar a aplicação de exames de certificação de conclusão do ensino 

fundamental e, em parceria com o estado, conclusão do ensino médio; 

 

8.4) aplicar, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 

acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola, específicos para os 

segmentos populacionais considerados, identificando motivos de absenteísmo de 

forma a garantir a frequência e apoio à aprendizagem; 

 

8.5) 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. 

8.6) Fortalecer o projeto pedagógico e formação de professores específicas para as 

escolas do campo. 

 

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 95% 

até 2018 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e 

reduzir em 50% a taxa de analfabeti  

 

Estratégias: 

 

9.1) Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não 

tiveram acesso à educação básica na idade própria; 
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9.2) realizar com o apoio de órgão federal de recenseamento e das Instituições de 

Ensino Superior - IES do município, de 2 em 2 anos, o censo municipal do 

analfabetismo absoluto e analfabetismo funcional, para identificar no Município o 

número de pessoas residentes com 15 anos ou mais, analfabetas ou analfabetas 

funcionais; 

 

9.3) realizar diagnóstico dos jovens e adultos, de 15 anos ou mais, com ensino 

fundamental e médio incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na 

educação de jovens e adultos; 

 

9.4) promover a formação de professores da EJA, com certificação, de maneira que 

seja utilizado como critério para atuação nesta modalidade; 

 

9.5) realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, 

promovendo-se busca ativa em âmbito municipal e em parceria com organizações da 

sociedade civil; 

 

9.6) disponibilizar e/ou produzir materiais didáticos adequados para atender as 

especificidades da EJA, em parceria com órgãos gestores e Instituições de Ensino 

Superior; 

 

9.7) implementar programas de alfabetização de jovens e adultos, em âmbito 

municipal, com garantia de continuidade da escolarização básica; 

 

9.8) implantar um sistema de avaliação, por meio de exames específicos, para aferir o 

grau de alfabetização de jovens e adultos com 15 anos ou mais de idade, matriculados 

na EJA; 

 

9.9) em parceria com os governos federal e estadual executar ações de atendimento 

ao (à) estudante da educação de jovens e adultos por meio de programas 
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suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento 

oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde; 

 

9.10) assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino 

fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos 

penais, assegurando-se formação específica dos professores e implementação de 

diretrizes nacionais em regime de colaboração; 

 

9.11) buscar apoio técnico e financeiro para desenvolver projetos inovadores na 

educação de jovens e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados 

às necessidades específicas desses (as) alunos (as); 

 

9.12) em parceria com entidades públicas e privadas, estabelecer mecanismos e 

incentivos que integrem os segmentos empregadores 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; 

 

9.13) implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e 

adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e 

para os (as) alunos (as) com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as 

cooperativas e as associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em 

centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva 

inclusão social e produtiva dessa população; 

 

9.14)  considerar, 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. 
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Meta 10: Oferecer e expandir gradualmente no mínimo, 25% (vinte e cinco por 

cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e 

médio, na forma integrada à educação profissional.  

 

Estratégias: 

 

10.1) Manter programa estadual e implementar programas municipal 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; 

 

10.2) 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, inclusive na modalidade de Educação à distância; 

 

10.3) ampliar em regime de colaboração com o estado 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; 

 

10.4) em regime de colaboração, aderir ao 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; 

 

10.5) fomentar em colaboração, com a produção de material didático, o 

desenvolvimento de currículos e metodologias específicas, os instrumentos de 

avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação continuada de 

docentes das redes públicas que atuam na Educação de jovens e adultos articulada à 

Educação profissional; 

 



QUINTA-FEIRA, 25 DE JUNHO DE 2015   --  DIÁRIO DO EXECUTIVO -- DIÁRIO OFICIAL  ELETRÔNICO  | MONTES CLAROS-MG - 167

 
 

 

10.6) 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 das 

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; 

 

10.7) aderir ao programa nacional e implementar programa municipal de assistência 

ao estudante, compreendendo 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; 

 

10.8) orientar em parceria entre os sistemas públicos de ensino, com a implantação da 

oferta de Educação de jovens e adultos articulada à Educação profissional, de modo a 

atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, assegurando-

se formação específica dos professores e implementação de diretrizes nacionais, 

estaduais e municipais em regime de colaboração; 

 

10.9) implementar em parceria entre os sistemas de ensino, mecanismos de 

reconhecimento de saberes dos jovens e adultos trabalhadores, a serem considerados 

na articulação curricular dos cursos de formação inicial e continuada e dos cursos 

técnicos de nível médio; 

 

10.10) articular com indústrias e empresas locais a oferta de cursos profissionalizantes 

integrados à EJA de modo a atrair os jovens e adultos que se encontram fora da escola. 

 

 Meta 11: Ampliar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento 

público. 

 

Estratégias: 
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11.1) Fomentar a expansão da oferta de Educação profissional técnica de nível médio 

nas redes públicas estaduais de ensino; 

 

11.2) fomentar a expansão da oferta de Educação profissional técnica de nível médio 

na modalidade de Educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e 

democratizar o acesso à Educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão 

de qualidade em parceria com os entes federados 

11.3) 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; 

 

11.4) implementar em parceria com os governos federal e estadual a oferta de 

programas de reconhecimento de saberes para fins da certificação profissional em 

nível técnico; 

 

11.5) em parceria com o sistema estadual de ensino, expandir o atendimento do 

Ensino Médio gratuito integrado à formação profissional para as populações do 

campo, de acordo com os seus interesses e necessidades; 

 

11.6) oferecer em regime de colaboração, a oferta de Educação Profissional técnica de 

nível médio para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação e do campo; 

 

11.7) contribuir com a redução das desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e 

permanência na Educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a 

adoção de políticas afirmativas, na forma da lei. 
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Meta 12: Elevar a taxa de matrícula na Educação Superior  no segmento público para 

a população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade e expansão com oferta de 

novos cursos. 

 

Estratégias: 

 

12.1) Monitorar a capacidade da estrutura física e de recursos humanos das 

instituições públicas de Educação Superior, mediante ações planejadas e coordenadas, 

de forma a ampliar o acesso à graduação; 

 

12.2) apoiar a oferta de vagas, por meio da expansão da rede federal de Educação 

Superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do 

Sistema Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional, a 

oferta de vagas públicas em relação à população na idade de referência e observadas 

as características regionais das micro e mesorregiões definidas pela Fundação Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística  IBGE; 

 

12.3) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação 

presenciais nas universidades públicas para 90% (noventa por cento), e ofertar, no 

mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos; 

 

12.4) fomentar a oferta de Educação Superior pública e gratuita, prioritariamente para 

a formação de professores, para a Educação Básica, sobretudo nas áreas de ciências e 

matemática, bem como para atender ao déficit de profissionais em áreas específicas; 

 

12.5) incentivar as instituições de ensino superior a oferecer, 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 as 

áreas de grande pertinência social; 
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12.6) estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas, de forma a ampliar a 

oferta de estágio, como parte da formação na Educação superior; 

 

12.7) fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre 

formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades 

econômicas, sociais e culturais do Município; 

 

12.8) oferecer condições para o atendimento específico a populações do campo, em 

relação ao acesso, permanência, conclusão e formação de profissionais para atuação 

nestas populações; 

 

12.9) mapear a demanda e fomentar 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 Município, a 

inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da Educação Básica; 

 

12.10) estabelecer parcerias com unidades de ensino visando estimular mecanismos 

para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na Educação superior pública; 

 

12.11) identificar demanda para a implantação de novos cursos a serem oferecidos 

pelas instituições públicas. 

 

Meta 13  Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de 

educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% doutores. 

 

Estratégias: 

 

13.1) estabelecer parcerias, com União, Estado, promovendo encontros  para debates 

e discussões através de congressos e fóruns junto às Instituições de Ensino Superior 
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locais, sobre a importância de elevar a qualificação profissional dos docentes dessas 

instituições; 

 

13.2) oferecer condições para que os docentes das instituições de ensino superior 

ingressem e concluam cursos de pós-graduação Stricto Sensu apoiando a qualidade de 

formação. 

 

META 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 

sensu, de modo a atingir a titulação anual de no mínimo 25% de mestres e  40% de 

doutores, num total de 65%, até a vigência deste PME. 

 

Estratégias 

 

14.1) buscar integração e articulação entre a Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior  CAPES e as agências estaduais de fomento à pesquisa e  

expandir o financiamento da pós-graduação stricto sensu por meio das agências 

oficiais de fomento; 

 

14.2) expandir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive 

metodologias, recursos e tecnologias de Educação a distância através da UAB 

Unimontes e Institutos Federais de Minas Gerais; 

 

14.3) implementar ações para a redução de desigualdades étnico-raciais e para 

favorecer o acesso das populações do campo a programas de mestrado e doutorado; 

 

14.4) ampliar o investimento na formação de mestres e doutores de modo a atingir a 

proporção de 25% de mestres e 40% de doutores, referentes aos alunos matriculados 

(469), na Unimontes, em 2014, equivalendo-se aproximadamente a formação anual de 

no mínimo 117,25 mestres e 187,6 doutores até o final deste PME; 
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14.5) aumentar qualitativa e quantitativamente o desempenho científico e tecnológico 

do município ampliando a cooperação científica com empresas, Instituições de 

Educação Superior - IES e demais Instituições Científicas e Tecnológicas  ICTs; 

 

14.6) estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES e das ICTs, de modo a 

incrementar a inovação e a produção e registro de patentes. 

 

Meta 15  Garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito 

Federal e os municípios, no prazo de um ano de vigência deste PNE, política nacional 

de formação e valorização dos profissionais da educação, 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.  

Estratégias: 

 

15.1) Mapear as necessidades de formação de profissionais do magistério e da 

capacidade de atendimento por parte de instituições públicas e privadas de educação 

superior existentes no município, estado e união, e definição das obrigações recíprocas 

entre os partícipes; 

 

15.2) fomentar a criação e/ou adesão aos programas de formação inicial e continuada 

de professores, através das plataformas eletrônicas;  

 

15.3) fortalecer a adesão de cursos e programas especiais para assegurar formação 

específica na educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com 

formação de nível médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em 

área diversa da de atuação docente, em efetivo exercício; 

 

15.4) aderir a política de formação continuada para os profissionais da educação de 

outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de colaboração 

entre município, estado e união; 
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15.5) fortalecer a política  de formação e valorização dos profissionais da educação, de 

forma a ampliar a formação em serviço;  

 

15.6) fortalecer as práticas de ensino e os estágios nos cursos de licenciatura visando a 

conexão  entre formação acadêmica e as demandas da rede pública e privada de 

educação básica. 

 

Meta 16  Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação 

básica até o último ano de vigência deste PNE, 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. 

Estratégias: 
 
16.1) Prever em plano de carreira incentivo à formação profissional continuada;   

 

16.2) Formalizar levantamento de demanda e encaminhar as IES públicas e privadas 

objetivando alcançar das mesmas a oferta de Mestrado profissional. 

 

16.3)  favorecer a construção de novos  conhecimentos e a valorização do  estudo e 

investigação por meio da  implementação de um centro de pesquisa que forneça 

materiais didáticos, paradidáticos, de literatura, para subsidiar  os profissionais da rede 

pública de educação básica; 

 

16.4)  estabelecer parceria com a Secretaria Municipal, Estadual e Federal  de Cultura 

para criar meios de incentivo, de forma a facilitar o acesso e a participação de 

professores em diversos eventos e espaços culturais como teatro, cinema, museus 

com o objetivo de ampliar a elevação de conhecimento cultural dos mesmos. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica de forma a garantir que seu rendimento médio esteja sempre equiparado ao 

dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente. 

 

Estratégias: 
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17.1) constituir espaços próprios para diálogo entre gestores e trabalhadores da  

educação, para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial 

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica; 

 

17.2) adequar os planos de Carreira para os (as) profissionais do magistério das redes 

públicas de educação básica, observando os critérios estabelecidos na Lei no 11.738, de 

16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho 

em um único estabelecimento escolar; 

 

17.3) implementar políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em 

particular o piso salarial nacional profissional. 

 

Meta 18: atualizar e adequar, no prazo de 2 (dois) anos, os planos de Carreira para os 

(as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de 

ensino, à Lei Federal do piso salarial nacional profissional, nos termos do inciso VIII 

do art. 206 da Constituição Federal. 

 

Estratégias: 

 

18.1) estruturar a redes pública de educação básica de modo que, até o início do 

terceiro ano de vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos 

respectivos profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos 

respectivos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de 

provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem 

vinculados; 

 

18.2) implantar, na rede pública de educação básica, acompanhamento dos 

profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim 

de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após 

o estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento de 
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estudos na área de atuação do (a) professor (a) iniciante, com destaque para os 

conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina; 

 

18.3) prever, nos planos de Carreira dos profissionais da educação do Município, 

licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de 

pós-graduação stricto sensu; 

 

18.4) considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo no provimento 

de cargos efetivos para essas escolas; 

18.5) adequar as leis do plano de carreira dos profissionais do magistério no âmbito 

municipal, no prazo de um ano,  e estadual ao que se refere a Lei Federal Nº 11.738, de 

16 de julho de 2008 do piso salarial nacional profissional, bem como, a Resolução 

Federal Nº 2 de 2009. 

 

18.6) estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação 

de todos os sistemas de ensino, para subsidiar os órgãos competentes na elaboração, 

reestruturação e implementação dos planos de Carreira. 

 

META 19: Assegurar condições, no prazo de 2 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  

 

19.1) adequar a legislação municipal para possibilitar a adesão  aos repasses de 

transferências voluntárias da União na área da educação, respeitando-se a legislação 

nacional, e que considerando conjuntamente para a nomeação dos diretores e 

diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a 

participação da comunidade escolar; 
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19.1) ampliar os programas de apoio e formação aos (às)conselheiros(as) dos 

conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de 

alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos(às) representantes 

educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, 

garantindo a esses colegiados espaço físico adequado, equipamentos e meios de 

transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas 

funções; 

 

19.2) estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o 

fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando, inclusive, 

espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua 

articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas 

representações; 

 

19.3) estimular o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos municipais de 

educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e 

educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, 

assegurando-se condições de funcionamento autônomo; 

 

Meta 20: Garantir que os investimentos em Educação sejam sempre superiores ao 

mínimo de 25% previsto na lei Nº 11.494 em 20 de Junho de 2007 FUNDEB - Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação. 

 

Estratégias: 

 

20.1) garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os 

níveis, etapas e modalidades da Educação Básica, observando-se as políticas de 

colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1º do art. 75 da Lei nº 9.394, de 20 

de dezembro de 1996, que tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal 
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de cada ente federado, com vistas a atender suas demandas educacionais à luz do 

padrão de qualidade nacional; 

 

20.2) implementar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação da 

contribuição social do salário-Educação; 

 

20.3) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do 

parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a 

transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em 

educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais 

eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de 

acompanhamento e controle social do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério 

da Educação, as Secretarias de Educação dos Estados e dos Municípios e os Tribunais 

de Contas da União, dos Estados e dos Municípios; 

 

20.4) elaborar e aprovar, no prazo de 1 (um) ano, Lei de Responsabilidade Educacional, 

assegurando padrão de qualidade na educação básica, em cada rede de ensino; 

 

20.5) constituir instrumentos de diálogo e acompanhamento para participação pública, 

na garantia dos investimentos públicos em educação nos termos desta lei. 

 

 

 

 

 

 

5  INDICADORES DE AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DAS METAS DO PME  

 

META 1: Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 

4 a 5 anos de idade. Ampliar a oferta de Educação Infantil em Creches de forma a 
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atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste 

PME. 

 

Indicadores da Meta: 

 

1.1) Taxa de atendimento das crianças de 4 e 5 anos, por faixa etária. 

1.2) População de crianças de 0 a 3 anos. 

1.3) Taxa de matrícula de 0 a 3 anos, por faixa etária. 

 

META 2: Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de 

6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 

 

Indicadores da Meta: 

 

2.1) População de crianças de 6 a 14 anos. 

2.2) População de crianças de 6 a 14 anos matriculadas no Ensino Fundamental. 

2.3) População de jovens de 16 anos que concluíram o Ensino Fundamental. 

2.4) População de crianças de 6 a 14 anos que frequentam a escola  taxa de 

atendimento. 

2.5) Taxa de distorção idade-série no Ensino Fundamental  Anos Iniciais e Finais. 

 

Meta 3: Universalizar, até 2017, o atendimento escolar para toda a população de 15 

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

matrículas no Ensino Médio para 70%. 

 

Indicadores da Meta: 

 

3.1) População de 15 a 17 anos de idade. 

3.2) População de 15 a 17 anos de idade que frequenta a escola. 

3.3) População de 15 a 17 anos de idade que frequenta o ensino médio  Taxa de 

matrícula 
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3.4) Taxa de distorção idade-série - Ensino Médio. 

 

Meta 4  Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar aos 

alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o 

atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários, nas formas 

complementar e suplementar, em escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados. 

 

Indicadores da Meta: 

 

4.1) População de alunos de 4 a 17 anos, com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

4.2)  Porcentagem de matrículas de alunos de 4 a 17 anos, com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados na rede 

regular de ensino. 

 

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino 

Fundamental. 

 

Indicadores da Meta: 

 

5.1) Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do Ensino 

Fundamental. 

5.1.1) Porcentagem de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental com 

aprendizagem adequada em leitura, escrita e matemática segundo a ANA  

Avaliação Nacional da Alfabetização.  

5.2) Taxa de rendimento nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

5.2.1) Índice de Aprovação. 

5.2.2) Índice de Reprovação. 
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5.2.3) Índice de Abandono. 

 

Dados Necessários: 

 Número de crianças matriculadas no 3º ano do Ensino Fundamental. 

 Número de crianças avaliadas pela ANA. 

 

Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por 

cento) dos (as) alunos (as) da educação básica. 

 

Indicadores da Meta: 

  

6.1) Porcentagem de escolas públicas da Educação Básica com matrículas em Tempo 

Integral; 

6.2) Porcentagem de matrículas na rede pública em tempo integral na Educação 

Básica. 

6.3) Média horas-aula diária. 

 

Meta 7: Proporcionar educação básica de qualidade em todas as etapas e 

modalidades, melhorando o fluxo escolar e aprendizagem, a fim de atingir, no 

mínimo, os índices estabelecidos pelo INEP: 6,6 nos anos iniciais do ensino 

fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5 no ensino médio. 

 

Indicadores da Meta: 

7.1) Índices alcançados no IDEB/INEP pelos anos iniciais, anos finais e ensino médio. 

7.2) Dados do fluxo escolar em cada ano do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. 

 

Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a 

alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano, para as populações do campo 

e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros, 

declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

 

Indicadores da Meta: 
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8.1) Taxa da população de 18 a 29 anos com menos de 12 anos de escolaridade média. 

8.2) Taxa de matrícula da população de 18 a 29 anos na EJA. 

 

Dados Necessários: 

 Taxa de evasão escolar nos anos finais do ensino fundamental e do ensino 

médio.  Taxa de defasagem idade-série nos anos finais do ensino fundamental e 

do ensino médio. 

 Taxa de retenção nos anos finais do ensino fundamental e ensino médio. 

 

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 95% 

até 2018 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e 

reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional  

 

Indicadores da meta: 

 

9.1) Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais 

9.2) Taxa de analfabetismo da população de 15 anos ou mais 

9.3) Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade 

9.4) Taxa de rendimento no 1º segmento da EJA 

9.5) Taxa de matrícula de EJA no 1º segmento. 

       

Dados necessários:  

 População com 15 anos ou mais de idade. 

 População com 15 anos ou mais de idade que foi declarada alfabetizada. 

 População com 15 anos ou mais de idade com menos de quatro anos de 

estudo. 

 

Meta 10: Oferecer e expandir gradualmente no mínimo, 25% (vinte e cinco por 

cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e 

médio, na forma integrada à educação profissional.  
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Indicadores da Meta: 

 

10.1) Número de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à 

educação profissional nas etapas fundamental e médio. 

10.2) Número total de matrículas da educação de jovens e adultos nas etapas 

fundamental e médio. 

 

Meta 11: Ampliar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento 

público. 

 

Indicadores da Meta: 

 

11.1) Matrículas em educação profissional técnica de nível médio. 

11.2) Novas Matrículas em educação profissional técnica de nível médio na rede 

pública. 

 

Meta 12: Elevar a taxa de matrícula na Educação Superior  no segmento público para 

a população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade e expansão com oferta de 

novos cursos. 

 

Indicadores da Meta: 

 

12.1) Taxa líquida da população de 18 a 24 anos na Educação Superior. 

12.2) Taxa de matrículas na Educação Superior da população de 18 a 24 anos. 

12.3) Taxa de matrícula na Educação Superior no segmento público da população de 

18 a 24 anos. 

12.4) Taxa de diplomados na Educação Superior da população de 18 a 24 anos. 

12.5) Porcentagem de pessoas com 25 anos ou mais com nível superior completo. 
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12.6) Índices alcançados pelas instituições nos diversos cursos do ENAD. 

 

Meta 13  Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de 

educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% doutores. 

 

Indicadores da Meta: 

 

13.1) Porcentagem de mestres e doutores no corpo docente das instituições de 

Educação Superior. 

13.2) Porcentagem de doutores no corpo docente das instituições de Educação 

Superior. 

 

META 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 

sensu, de modo a atingir a titulação anual de no mínimo 25% de mestres e  40% de 

doutores, num total de 65%, até a vigência deste PME. 

 

Indicadores da Meta: 

 

14.1) Taxa de matrícula de mestres e doutores.. 

14.2) Taxa de titulação de mestres e doutores. 

 

Meta 15  Garantir, em regime de colaboração entre a União, o estado, e o 

município, no prazo de um ano de vigência deste PME, política municipal de 

formação e valorização dos profissionais da educação, 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. 

 

Indicadores da Meta: 

 

15.1) Porcentagem de professores da Educação Básica com curso superior  
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Porcentagem de professores da Educação Infantil que tem licenciatura na área em que 

atuam 

15.2) Porcentagem de professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental que têm 

licenciatura na área em que atuam. 

15.3) Porcentagem de professores dos anos finais do Ensino Fundamental que têm 

licenciatura na área em que atuam. 

15.4) Porcentagem de professores do Ensino Médio que têm licenciatura na área em 

que atuam. 

 

Meta 16  Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da educação 

básica até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos os profissionais da 

educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando, as 

necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

 

Indicadores da Meta: 

 

16.1) Porcentagem de professores da Educação Básica com pós-graduação 

16.2) Quantidade de curso de formação continuada para os professores da Educação 

Básica 

 

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica de forma a garantir que seu rendimento médio esteja sempre equiparado ao 

dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente. 

 

Indicadores da Meta: 

 

17.1) Rendimento médio dos professores de Educação Básica em relação ao 

rendimento médio dos demais profissionais com mesma escolaridade. 

 

Meta 18: atualizar e adequar, no prazo de 2 (dois) anos, os planos de Carreira para os 

(as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de 
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ensino, à Lei Federal do piso salarial nacional profissional, nos termos do inciso VIII 

do art. 206 da Constituição Federal. 

 

Indicadores da Meta: 

 

18.1) Existência de ações de regulamentação e de valorização da carreira do 

magistério nos termos da Resolução nº 2/2009 e da Lei do Piso Salarial Nacional nº 

11.738/2008. 

 

META 19: Assegurar condições, no prazo de 2 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. 

 

Indicadores da Meta: 

 

19.1) Existência e atuação do Conselho Municipal de Educação. 

19.2) Existência e atuação dos Conselhos Escolares. 

19.2.1)  Quantidades de vezes que o conselho se reuniu. 

19.2.2)  Composição do conselho da escolar. 

19.2.3)  Forma de escolha do diretor. 

19.2.4)  Forma de elaboração do projeto pedagógico da escola. 

19.3) Controle e acompanhamento social do FUNDEB, pelos Conselho0rs Municipais. 

19.4) Existência e atuação dos Conselhos de Alimentação Escolar e Transporte 

Escolar. 

Meta 20: Garantir que os investimentos em Educação sejam sempre superiores ao 

mínimo de 25% previsto na lei Nº 11.494 em 20 de Junho de 2007 FUNDEB - Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação. 

 

Indicadores da Meta: 
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20.1) Aplicação dos investimentos previstos para a Educação no município. 
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7  ANEXOS  

ANEXO I 

ESCALAS DE PROFICIÊNCIA 
 

LEITURA  

 

Nível 1: Até 425 pontos  

Ler palavras dissílabas, trissílabas e polissílabas com 

estruturas silábicas canônicas, com base em imagem. Ler 

palavras dissílabas, trissílabas e polissílabas com estruturas 
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Nível2: Maior que 425 até 
525 pontos  

Reconhecer nomenclatura de figura geométrica plana; valor 
monetário de cédula; figura geométrica plana em uma 
composição com várias outras. Associar a escrita por 
extenso de números naturais com até três algarismos à sua 
representação simbólica; valor monetário de uma cédula a 
um agrupamento de moedas e cédulas; Completar 
sequência numérica crescente de números naturais não 
consecutivos. Comparar números naturais com até três 
algarismos não ordenados. Estimar uma medida entre dois 
números naturais com dois algarismos. Resolver problema 
de adição sem reagrupamento.  

 
 
 
 
 
 
Nível 3: Maior que 525 até 
575 pontos  

Reconhecer frequências iguais em gráfico de colunas; 
composição de números naturais com até três algarismos, 
apresentada por extenso. Completar sequência numérica 
decrescente de números naturais não consecutivos. Calcular 
adição de duas parcelas com reagrupamento. Associar valor 
monetário de um conjunto de moedas ao valor de uma 
cédula; a representação simbólica de números naturais com 
até três algarismos à sua escrita por extenso. Resolver 
problema de subtração, com números naturais de até dois 
algarismos, com ideia de comparar e retirar e problema de 
divisão com ideia de repartir. 

 
 
 
 
 
 
Nível 4: Maior que 575 
pontos  

Reconhecer composição e decomposição aditiva de 
números naturais com até três algarismos; medidas de 
tempo em relógios analógicos; informações em gráfico de 
barras. Calcular subtração de números naturais com até três 
algarismos com reagrupamento. Associar medidas de tempo 
entre relógio analógico e digital. Resolver problema de 
subtração como operação inversa da adição com números 
naturais; problemas com a ideia de comparar números 
naturais de até três algarismos; problema de multiplicação 
com a ideia de proporcionalidade; problema de 
multiplicação com a ideia de combinação; problema de 
divisão com ideia de proporcionalidade e problema que 
envolve medidas de tempo (dias de semanas).  

 
ESCRITA 
 

Nível 1  
Até 400 pontos  

Neste nível, foram agrupados desde os alunos que, em 
geral, são capazes de:  
-Escrever palavras com sílabas canônicas (consoante e 
vogal) e não canônicas, com alguma dificuldade, pela 
omissão e/ou troca de letras;  
Até os que são capazes de:  
-Escrever ortograficamente palavras marcadas pela 
presença de sílabas canônicas.  
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Nível 2  
Maior que 400 até 500 
pontos  

Escrever ortograficamente palavras com sílabas não 
canônicas;  
Escrever textos incipientes apresentados na forma de 
apenas uma frase;  
Produzir textos narrativos, a partir de uma dada situação, 
que apresentam ausência ou inadequação dos elementos 
formais (segmentação, pontuação, ortografia, concordância 
verbal e concordância nominal) e da textualidade (coesão e 
coerência), evidenciando ainda um distanciamento da 
norma padrão da língua.  
 

Nível 3  
Maior que 500 até 580 
pontos  

Escrever textos narrativos com mais de uma frase, a partir 
de uma situação dada;  
Produzir textos narrativos com poucas inadequações 
relativas à segmentação, concordância verbal e 
concordância nominal, embora com algum 
comprometimento dos elementos formais e da 
textualidade, evidenciando uma aproximação à norma 
padrão da língua.  

Nível 4  
Maior que 580 pontos  

Produzir textos narrativos, a partir de uma situação dada, 
atendendo adequadamente ao uso de elementos da 
textualidade, evidenciando o atendimento à norma padrão 
da língua.  
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