Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Costa Rica
Procuradoria Jurídica do Município
Subsecretaria de Assuntos Legislativos
LEI Nº 1.247, DE 22 DE JUNHO DE 2015.
Alterada pela Lei nº 1.324/2016
Aprova o Plano Municipal de Educação – PME, de Costa
Rica/MS, e dá outras providências.
O Prefeito Municipal de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, Senhor
WALDELI DOS SANTOS ROSA, no uso de suas atribuições legais conferidas pelo art. 96, IV da Lei
Orgânica do Município: Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e Eu sanciono e promulgo a
seguinte Lei:
Art. 1º Fica aprovado o Plano Municipal de Educação - PME, com vigência por 10
(dez) anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo Único, com vistas ao cumprimento
do disposto no art. 214 da Constituição Federal, e do Plano Nacional de Educação – Lei Federal nº
13.005/2014.
Art. 2º O Plano Municipal de Educação foi elaborado sob a coordenação da
Secretaria Municipal de Educação, com a participação da sociedade, por intermédio do Comissão
Executiva e de Elaboração do PME, e em conformidade com o Plano Nacional de Educação e
demais legislações educacionais.
Art. 3º São diretrizes do PME:
I – erradicação do analfabetismo;
II – universalização do atendimento escolar;
III – superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV – melhoria da qualidade da educação;
V – formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e
éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI – promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII – promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII – estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação
como proporção do Produto Interno Bruto – PIB, que assegure atendimento às necessidades de
expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX – valorização dos profissionais da educação;
X – promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental.
Art. 4º As metas previstas no Anexo Único desta Lei serão cumpridas no prazo de
vigência deste PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas.
Art. 5º A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de
monitoramento contínuo e de avaliações periódicas anuais, realizados pelas seguintes instâncias:
Art. 5º A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de
monitoramento contínuo e de avaliações, realizados pelas seguintes instâncias: (Redação dada pela
Lei nº 1.324/2016)
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1.324/2016)

I – Secretaria Municipal de Educação;
II – Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores e Comissão de Educação;
III – Fórum Municipal de Educação;
IV – Comissão de Monitoramento e Avaliação do PME. (Incluído pela Lei nº
Parágrafo único. Compete, ainda, às instâncias referidas no caput:

I – divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios
institucionais da internet;
II – analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das
estratégias e o cumprimento das metas;
III – analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação.
Art. 6º O Fórum Municipal de Educação, será convocado anualmente para o
acompanhamento da execução das metas e ações previstas no Anexo I desta Lei, emitindo parecer
sobre a situação encontrada.
Art. 6º O Fórum Municipal de Educação será convocado bienalmente, para o
acompanhamento da execução das metas e ações previstas no Anexo I desta Lei, emitindo parecer
sobre a situação encontrada. (Redação dada pela Lei nº 1.324/2016)
Parágrafo único. O Fórum Municipal de Educação de que trata o caput desse
artigo será constituído por representantes da sociedade civil, do poder executivo e dos demais
órgãos do poder público ligados à educação que atuam no município, e a composição dos
representantes deverão ser normatizados em decreto do executivo.
Art. 7º O Executivo Municipal, por suas unidades de Educação e de Comunicação,
dará ampla divulgação do conteúdo do PME junto ao pessoal docente e discente do município e a
toda a população.
Art. 8º A Secretaria Municipal de Educação com o apoio do Conselho Municipal de
Educação e do Fórum Municipal de Educação diligenciará para que as medidas associadas e
complementares às constantes do PME sejam adotadas pelos demais setores e unidades da
administração.
Art. 9º O Município de Costa Rica incluirá nos Planos Plurianuais e nas Leis de
Diretrizes Orçamentárias Anuais, dotações destinadas a viabilizar a execução desta lei.
§ 1º - Caberá aos gestores a adoção das medidas governamentais necessárias ao
alcance das metas previstas neste PME.
§ 2º - As estratégias definidas no Anexo Único desta Lei não elidem a adoção de
medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre
os entes federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de
coordenação e colaboração recíproca.
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Art. 10. A Secretaria Municipal de Educação realizará Avaliação Diagnóstica bienal
inicial e final da Educação Básica, que constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade
da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino.
Art. 10. A Secretaria Municipal de Educação realizará Avaliação Diagnóstica, por
meio dos relatórios apresentados pela Comissão de Monitoramento e Avaliação do PME, elaborados
anualmente, que constituirá fonte de informação para a implementação de políticas públicas para o
cumprimento das metas propostas no PME. (Redação dada pela Lei nº 1.324/2016)
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as
disposições em contrário, em especial a Lei nº 932, de 8 de dezembro de 2008.
Costa Rica (MS), 22 de junho de 2015; trigésimo quinto ano de Emancipação
Político-Administrativa.
WALDELI DOS SANTOS ROSA
Prefeito Municipal
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ANEXO ÚNICO - LEI Nº 1.247/2015.

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
MUNICÍPIO DE COSTA RICA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PME 2015-2025

JUNHO/2015
COSTA RICA – MS
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WALDELI DOS SANTOS ROSA
Prefeito Municipal

MANUELINA MARTINS DA SILVA ARANTES CABRAL
Secretária Municipal de Educação

JUNHO/2015
COSTA RICA/MS
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COMISSÃO EXECUTIVA E DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
DECRETO Nº 10.258, DE 26 DE MAIO DE 2014
COMISSÃO EXECUTIVA
Coordenação Geral
Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral
Coordenação de Elaboração
Márcia Aparecida da Silva Pereira
Mara Silvia Paes Barbosa
Ensino Superior
Maria Ivone da Silva
Maria Romilda da Silva
Educação à Distância – UAB – Universidade Aberta do Brasil
Airta Platero de Souza Cabreira
Ensino Médio
Jéssica Cristina Rodrigues Martins
Ruth Gonçalves Oliveira
Ensino Fundamental
Cláudia Nunes dos Santos Barbosa
Anirce Marta Silva
Educação Infantil
Dulcinéa Aparecida Rosa
Dalva Pereira Nogueira Nepumoceno
Educação de Jovens e Adultos
Mara Urbano da Silva
Educação do Campo
Desuzélia Aparecida de Souza Menezes
Leismar Felisbino de Souza
Educação Especial
Mércia Crepaldi Carvalho Oliveira
Luzia Ordalha da Cruz
Financiamento e Gestão
Aline Cristina Manchado
Claudinei Vicente Borges
Valorização do Magistério e Formação de Professores
Maria Francisca de Souza Almeida
Valdeli Fernandes Queiróz Inácio
Representantes de pais de alunos
Angela Luiz Nogueira
Renata Aparecida Simões
Grupos representativos da municipalidade
Glaucia Gonçalves de Aquino
Maria de Lourdes Gomes
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COMISSÃO DE ELABORAÇÃO
COORDENAÇÃO GERAL
Secretaria Municipal de Educação de Costa Rica - SEMED
Ensino Superior
Bruna Abreu de Andrade Lino
Evair Gomes Nogueira
Gilberto Abreu de Oliveira
Maria Romilda da Silva
Noemia Ladeia Brito dos Santos
Ruth Gonçalves Oliveira
Educação à Distância – UAB – Universidade
Aberta do Brasil
Airta Platero de Souza Cabreira
Helena Otoni Braum
Ensino Médio
Jéssica Cristina Rodrigues Martins
Mara Urbano da Silva
Sandey Eugênio Betteti
Ensino Fundamental
Angélica Moraes Clemente
Anirce Marta Silva
Cláudia Nunes dos Santos Barbosa
Leís Adriana Paes Silva
Vitalina Aparecida dos Santos
Educação Infantil
Alzimar Campos Cruz
Dalva Pereira Nogueira Nepumoceno
Dulcinéa Aparecida Rosa
Lucimar Dias Ferreira
Miltes Gaspar Carrijo

Elaine Delalibera Rezende
Geandro dos Santos Almeida
Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral
Osmar Marques Pinheiro
Ronivaldo Garcia Cota
Vanessa Diniz de Deus
Valorização do Magistério e Formação de
Professores
Delzeir Maria da Silva
Deoclécio Paes da Silva
Maria Ap. Francisca de Souza Almeida
Vair Eduardo da Silva
Valdeli Fernandes Queiróz Inácio
ASSESSORIA TÉCNICA
Profª. Me. Maria José Telles Franco Marques
AE SASE MEC - UNDIME MS
COORDENAÇÃO ESTADUAL DOS PMES
Prof. Me. Waldir Leonel
SASE MEC – SED
SUPERVISORA DA REDE DE ASSISTÊNCIA
TÉCNICA SASE / MEC - SED
Elizangela do Nascimento Mattos
SUPERVISORA DE GESTÃO ESCOLAR –
SED/MS
Maria Ivone da Silva
APOIO INSTITUCIONAL

Educação de Jovens e Adultos
Edna Maria Jacinto da Silva
Vera Lúcia Lotterman
Educação do Campo
André Silva
Deuszélia Aparecida de Souza Menezes
Jonathan Lima Sakamoto
Leismar Felisbino de Souza

União dos Dirigentes Municipais de Educação UNDIME MS
Secretaria de Estado de Educação MS- SED
MS
Secretaria de Articulação com os Sistemas de
Ensino – SASE/ MEC
Ministério de Educação – MEC

Educação Especial
Flávio Júnior Ferreira Alexandre
Luciana Nogueira de Souza Faustino Inácio
Lucineida Nascimento
Luzia Ordalha da Cruz
Mércia Crepaldi Carvalho Oliveira
Roney Hauck Rodrigues
Financiamento e Gestão
Alexandro Garcia Gomes Narciso Alves
Aline Cristina Manchado
Averaldo Barbosa da Costa
Claudinei Vicente Borges
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APRESENTAÇÃO
O Plano Municipal de Educação do município de Costa Rica é um
documento que contém as metas e estratégias propostas para curto, médio e
longo prazo, para a educação no município num período de dez anos e tem como
objetivo responder as necessidades educacionais do município, tendo em vista a
melhoria na qualidade da educação em todo o sistema de ensino de forma
participativa.
A adequação do Plano Municipal de Educação é parte das ações em prol
da educação de qualidade social. Embora Costa Rica já tenha o Plano Municipal
de Educação, este foi adequado de acordo com as metas propostas nos Planos
Nacional e Estadual de Educação. Juntos - governo e sociedade civil, pais,
alunos, professores e demais profissionais da educação analisaram, propuseram
e definiram metas e estratégias políticas para educação, com o propósito de
atender os anseios educacionais do município.
A partir deste documento referencial, proposições políticas e pedagógicas,
com vistas à consolidação de políticas públicas e de gestão da educação,
demandadas pela sociedade costarriquense foram debatidas, tendo como
objetivos reiterar o papel da educação como direito de todo cidadão, democratizar
a gestão, garantir o acesso, permanência e conclusão com sucesso das crianças,
jovens e adultos nas instituições de ensino da cidade de Costa Rica.
As metas e diretrizes traçados para os próximos dez anos da educação
costarriquense consolida-se como um desafio coletivamente proposto para
promoção de uma educação de qualidade a todos. A primeira referência para a
definição dos objetivos do Plano Municipal de Educação pautou-se na
Constituição Federal de 1988 (p.123), em seu artigo nº. 214 que traz na sua
redação a “erradicação do analfabetismo, universalização do atendimento escolar,
melhoria da qualidade do ensino, formação para o trabalho e promoção
humanística, científica e tecnológica do País”.
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Os objetivos para o Plano Municipal de Educação afere-se também ao
Plano Nacional de Educação que define:
• A elevação global do nível de escolaridade da população;
• A melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis;
• A redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e
a permanência, com sucesso, na educação pública e;
• Democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos
oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação
na elaboração do projeto pedagógico da escola e a participação das comunidades
escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
Este documento determina as diretrizes e metas para cada nível e
modalidade de ensino, para a formação e valorização do magistério e demais
profissionais da educação bem como para a gestão e o financiamento da
educação municipal.
Sua estrutura organizacional aborda na temática as metas, o diagnóstico
e as estratégias para o desenvolvimento da educação no município.
Ademais, é de suma importância que o município de Costa Rica tenha
presente a perspectiva de atendimento baseado nos eixos que são trilhados pelo
Plano Nacional de Educação, quais sejam:
• a educação como direito;
• a educação como instrumento de desenvolvimento econômico e social;
e, a educação como fator de inclusão.
Nessa perspectiva, o Plano Municipal de Educação representa ao
município um passo de qualidade em direção ao atendimento das necessidades
educacionais identificadas, às aspirações da comunidade educacional e às
demandas da sociedade civil organizada.

Waldeli dos Santos Rosa
Prof.ª Me. Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
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LISTA DE SIGLAS

AEE- Atendimento Educacional especializado
APAE - Associação dos Pais e Amigos dos Especiais
APM - Associação de Pais e Mestres
BRAILLE - Sistema de Escrita e impressão para cegos, criado pelo Francês Louis
Braille
CACS- Conselho de Acompanhamento e Controle Social
CAE - Conselho de Alimentação escolar
CAQ - Custo Aluno Qualidade
CAQi - Custo Aluno-Qualidade Inicial
CEE - Conselho Estadual de Educação
CEI - Centro de Educação Infantil
CF - Constituição Federativa do Brasil
CMMA-PME - Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação do PME
CNE – Conselho Nacional de Educação
CONSED - Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Educação
DEE - Decreto Estadual de Educação
DOU - Diário Oficial da União
EAD - Educação Aberta e a Distância
EJA - Educação de Jovens e Adultos
ENEM - Exame Nacional de Ensino Médio
ES – Ensino Superior
FECRA- Faculdade de Educação de Costa Rica
FEEJA - Fórum Estadual de Educação de Jovens e Adultos
FEEMS - Fórum Estadual de Educação de MS
FIES - Financiamento Estudantil
FPE – Fundo de Participação dos Estados
FPM - Fundo de Participação do Município
FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica
FUNDEF - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
ICMS - Imposto de Circulação sobre Mercadorias
ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transportes Interestaduais e Intermunicipais e de
Comunicação.
IDEB - Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
IES - Instituições de Educação Superior
INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
IPTU – Imposto Predial Territorial Urbano
IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
IRRF- Imposto de renda Retido na Fonte
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ISS – Imposto sobre Serviço
ITBI - Imposto sobre a transmissão de bens imóveis
ITCMD – Imposto sobre Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou
direitos
ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
LDB - Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais
MDE - Manutenção e Desenvolvimento do Ensino
MEC - Ministério de Educação e Cultura
MS - Mato Grosso do Sul
OMEP - Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar
PAR- Plano de Ações Articuladas
PEE - Plano Estadual de Educação
PIB - Produto Interno Bruto
PME - Plano Municipal de Educação
PNAD - Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios
PNADS - Plano Nacional de Análise de Dados
PNAE – Programa Nacional de Alimentação Escolar
PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar
PNE - Plano Nacional de Educação
PRONATEC - Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego
PROUNI - Programa Universidade para Todos
QEDUC – Qualidade de Educação
SAEB - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica
SED - Secretaria de Estado de Educação
SEMED - Secretaria Municipal de Educação
SENAC - Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SENAI - Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial
SRM – Sala de Recursos Multifuncionais
TGD - Transtornos Globais do Desenvolvimento
UAB - Universidade Aberta a Distância do Brasil
UAB- Universidade Aberta do Brasil
UFMS - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul
UNIGRAN- Centro Universitário da Grande Dourados
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INTRODUÇÃO
O fenômeno educacional se desenrola no tempo e faz igualmente parte
da história e cultura de um povo. Nesta perspectiva, não pode ser definido como
neutro, uma vez que se encontra ligado intrinsecamente aos problemas
econômicos, políticos e sociais do seu tempo, constituindo a história e a cultura
de uma sociedade. Segundo Aranha (2002), o homem se insere no tempo: o
presente humano não se esgota na ação que realiza, mas adquire sentido pelo
passado e pelo futuro. Entende-se, no entanto, que o homem reconstrói a história
a partir do seu presente, e cada novo fato o faz reinterpretar a experiência
passada.
É pela educação que se mantém viva a memória de um povo e dá
condições para a sobrevivência. Por isso, a educação passa ser uma instância
mediadora que torna possível a reciprocidade entre indivíduos e sociedade, e
portanto, neste chamado mundo da educação é ousado sonhar um novo amanhã,
um novo amanhecer, e assim construir a história.
Buscamos

uma

educação

de

qualidade,

equitativa,

inclusiva,

comprometida com a formação plena do educando e sintonizada com os avanços
científico-tecnológicos e com os problemas do mundo contemporâneo. E, para
concretização se faz necessário priorizar ações, pois sabemos que pensar,
planejar promover a educação é acreditar que ela pode fazer acontecer as
transformações para que todos possam usufruir de uma sociedade mais justa,
solidária e humana.
O PME é o resultado do conjunto de aspirações comunitárias entre
governo e sociedade civil, que com base científica e com a utilização de recursos
previsíveis constitui-se em um instrumento fundamental para que o município
possa definir com clareza e responsabilidade a sua competência na área
educacional, aspecto imprescindível para responder as necessidades sociais,
garantindo a efetivação das diretrizes e ações planejadas.
Nesse sentido, a atual administração firma seu compromisso assumindo a
coordenação do processo de definição, das diretrizes, das metas e estratégias no
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processo de adequação do Plano Municipal de Educação (PME 2008-2018) aos
novos planos nacional e estadual de educação, Lei nº. 13.005/2014 que
estabelece o Plano Nacional de Educação (PNE 2014-2024) e Lei nº. 4.621/2014
que aprova o Plano Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul (PEE 20142024) com a participação das famílias e da comunidade, mediante programas e
ações de assistência técnica e financeira, visando a mobilização social pela
melhoria da qualidade da Educação Básica, transformando no Plano Municipal de
Educação – PME com vigência de 2015 a 2025.
Os elementos norteadores foram elaborados a partir de pesquisa
realizada na legislação vigente – Constituição da República Federativa do Brasil,
de 1988, Constituição do Estado de Mato Grosso do Sul de 1989, Lei nº. 9.394,
de 1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional/LDB, Lei nº.11.494 de
20 de julho de 2007, que regulamentou o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, Lei nº. 8.069, de 1990 - Estatuto da Criança e do
Adolescente, Lei nº. 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano
Nacional de Educação, Lei nº. 4.621de 22 de dezembro de 2014 que aprovou o
Plano Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul, e em documentos como
Censo Escolar, Lei Orgânica do Município, IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira. O PME traz ainda o levantamento de dados que
representam as expectativas dos segmentos da sociedade e visão de futuro dos
participantes das oficinas ministradas pela Equipe Técnica da Secretaria de
Estado de Educação.
A estruturação do PME foi organizada conforme a nova Organização da
Educação Nacional proposta pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional que prevê dois níveis: educação básica, constituída pela educação
infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, além de formas
diferenciadas

de

desenvolver

os

níveis

e

etapas

acima,

segundo

as

especificidades do público alvo, quais sejam: educação de jovens e adultos,
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educação especial, educação profissional, e ainda a educação do campo. Este
PME contempla todos os níveis, etapas e modalidades da educação básica.
Cabe ao PME, cumprir com as normas constitucionais, atender as
necessidades locais e, ainda validar as diretrizes apontadas no Plano Nacional
para o conjunto da Nação:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em
educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure
atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e
equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à
diversidade e à sustentabilidade socioambiental.
Para atender as determinações nacionais, em cada instância ocorreu o
desdobramento das propostas, com adequação às especificidades municipais,
por meio das metas e estratégias priorizadas pela sociedade que o constituiu.
Quanto às competências das esferas administrativas para a consecução
deste Plano, mecanismos e parcerias foram articulados para a efetivação do
regime de colaboração entre os sistemas de ensino, conforme dispositivos
constitucionais e preceitos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
LDB 9.394/1996.
O PME representa um desafio, pois consolida desejos e esforços da
sociedade em prol da qualidade da educação municipal. Neste sentido, o trabalho
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traçado por muitas mãos, procura mostrar os investimentos que deverão ser
empreendidos para alcançar as metas propostas. Portanto, a adequação do PME,
traz como objetivo maior, a construção de uma nova Educação, para a sociedade
contemporânea, pois este é um documento que contém as intenções do governo
e da sociedade civil no que se refere à educação no município. Após ser
aprovado pelo poder legislativo e sancionado pelo chefe do executivo, o
documento será transformado em lei municipal, englobando toda a rede de ensino
estadual, municipal e particular para todos os níveis a educação nacional.
De acordo com a Constituição Federal de 1988 (artigo 214) a elaboração
do PME é obrigatória e deve seguir as diretrizes da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional - LDB e dos Planos Nacional e Estadual de Educação (PNE e
PEE). A importância deste documento está em superar a descontinuidade.
O PME representa um planejamento conjunto do governo municipal com a
sociedade civil que, com base científica e com a utilização de recursos
previsíveis, tem a finalidade de responder às necessidades sociais e locais. A
construção do novo Plano Municipal de Educação de Costa Rica significa um
grande avanço, por se tratar de um Plano de Estado e não somente um plano de
governo.
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HISTÓRICO DO MUNICÍPIO
Costa Rica, município criado pela Lei nº. 76 de 12 de maio de 1980.
O povoamento de Costa Rica teve início por volta de 1926 quando José
Ferreira da Costa, procedente de Nioaque, iniciou a fundação da Fazenda
Imbirussú.
Em 1958 com a construção da ponte sobre o Rio Sucuriú, ligando as
fazendas Imbirussú e São Luiz, restou uma casa que servia de abrigo para os
trabalhadores e nela se alojou Antônio Nogueira com um pequeno comércio.
Oportunamente, José Ferreira da Costa, proprietário da fazenda Imbirussú,
resolveu fundar um povoado, destinando uma área de 236,098.4 hectares para
loteamento desmembrando as terras da antiga fazenda Imbirussú.
O loteamento teve surpreendente aceitação, iniciando a construção de
algumas edificações à margem direita do rio, que culminou com o registro do
primeiro loteamento em 24 de fevereiro de 1961.
Elevado a distrito de Camapuã em 21/01/1964 pela lei nº. 2.132, e à
categoria de município pela lei nº. 76, de 12/05/1980 sendo desmembrado do
município de Camapuã e Cassilândia, comemorando-se no dia 12 de maio sua
emancipação política.
A cidade de Costa Rica tem um grande potencial e seus principais
impulsionadores de desenvolvimento é a agropecuária, o comércio, o turismo,
festas e eventos culturais e religiosos, a agroindústria, o artesanato, a culinária
típica, o esporte e o lazer.
Considerada Capital Estadual do Algodão está localizada ao Norte do
Estado de Mato Grosso do Sul. Faz divisa com os Estados de Goiás, Mato
Grosso citando os municípios de Alcinópolis, Água Clara, Camapuã, Chapadão do
Sul, Chapadão do Céu, Figueirão, Paraíso das Águas e Mineiros, ficando distante
da capital Campo Grande a 390 km por via pavimentada (Chapadão do Sul). A
sede atinge 638 m de altitude, chegando a 890 m no Chapadão de Baús. O clima
varia do tropical úmido a subúmido, com duas estações definidas: uma chuvosa
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nos meses de outubro a abril e outra seca, de maio a setembro com precipitação
de cerca de 80% de pluviosidade e a temperatura média varia entre 23ºc e 26ºc
máxima entre 27ºc e 32ºc. O relevo é variável, levemente ondulado, com
chapadões e planaltos rampeados.
Hoje a população de Costa Rica é formada pelas famílias que
participaram de sua fundação e também por descendentes de todo país e de
outras nacionalidades, constituindo a diversidade cultural, tornando-se fonte de
dinamismo social e econômico que enriquece a vida humana, suscitando a
criatividade e fomentando a inovação. Desta forma, constitui-se uma população
rica em conhecimento e cultura.
Com uma área de 4.526,38 Km², Costa Rica – MS tem uma população
aproximada de 19.670 habitantes, possuindo um distrito - Baús. Sendo suas
principais atividades econômicas são a agricultura, pecuária e o turismo. Na
agricultura destaca as culturas de algodão, 18.000 hectares; soja, 80.000
hectares; milho 18.000 hectares; arroz 1.800 hectares. Na cultura de inverno
citam-se as plantações de milho safrinha, trigo, girassol, sorgo e milheto. O
rebanho bovino é composto de 500.000 cabeças e a produção de leite abrange
um total de 1.110.000 litros/mês.
No setor econômico, destaca-se a instalação das duas usinas
sucroalcooleiras do grupo Odebrecht e IACO Agrícola. Entre as empresas, o
município conta com a produção de móveis, pedreiras, tijolos, produtos
alimentícios (iogurte, queijo), etc.
Costa Rica é privilegiada por suas belezas naturais e banhada por
inúmeros rios, cascatas, córregos e se constitui num divisor de águas das Bacias
do Rio Araguaia, Bacia Pantaneira (Rio Taquari, Jaurú), Bacia do Paraná (Rio
Sucuriú, Nascentes do Aporé, Corrente de Goiás).
A gastronomia apresenta uma variedade de pratos típicos que carregam
em seu tempero a influência mineira e goiana. Assim, nossos convidados podem
se deliciar com os sabores do arroz carreteiro, arroz com pequi, arroz com
guariroba (gueirova), angu, carne assada com mandioca, carneiro assado, cural
de milho, farofa de carne seca, (batida no pilão), farofa de couve mineira, frango
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com bacuri, frango com guariroba, frango caipira ao molho, galinhada (galinha
caipira), quibebe de mandioca, pamonha, pirão de peixe e feijão. Apresenta
grande variedade de doces caseiros entre eles destaca-se doce de caju, manga,
mangaba, goiaba, doce de queijo (bolinha), doce de leite, geleia de mocotó,
paçoca de amendoim rapadura, melado e paçoca de carne seca. Marcam
também as delícias do nosso cardápio: bolo de mandioca na folha de bananeira,
bolo de fubá, pamonha assada, broa de milho e biscoito de goma.
Nosso povo festeja as danças típicas: Catira, Ciranda, Sarandi, Engenho
de Maromba e Caranguejo. É na dança que ele mostra sua alegria e festeja seus
amores ao som do Chamamé, da Polca, do Rasqueado, do Xote, da Rancheira e
do Vanerão.
As lendas como do Santo Fujão, Ciganinho, Nego D’ Água, ComeLínguas e a Maldição do Rio Sucuriú fazem parte do folclore da região e traz
arraigada a sua cultura como essência do imaginário, que configura uma riqueza
imprescindível. É nesse campo fértil que o imaginário popular atua, revelando
sentimentos que desdobram em lendas, mitos, contos, crendices, superstições e
em outras belezas que retratam a nossa cultura e o contexto sócio histórico.
A cultura costarriquense apresenta uma rica diversidade em suas
manifestações oriundas de outras regiões do país. Diante disso, acreditamos que
temos muito a pesquisar, descobrir e registrar sobre a nossa região, sua história,
costumes, danças, cantos, jogos, adivinhas e folguedos utilizados nas festas
populares. As manifestações aqui registradas são aquelas que foram coletadas
junto à comunidade e através de pesquisas publicadas nos livros do folclorista
Marlei Cunha e do Professor Marlei Sigrist, professor da UFMS. Costa Rica,
destaca-se pelo grande potencial turístico natural, e também pelo fato de ser um
divisor de águas das três bacias Araguaia, Pantaneira e Paraná.
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DADOS GERAIS DA EDUCAÇÃO EM COSTA RICA
Não é só no cenário natural, político, econômico, turístico e cultural que
Costa Rica imprime suas marcas, mas também no campo educacional. Hoje
fazemos parte da sociedade do conhecimento socialmente construído, capaz de
gerar tecnologias cada vez mais “inteligentes” e eficientes. Diante dessa
característica da nova sociedade, emerge mudar também o rumo da educação,
isto é, há uma necessidade de deslocar o foco da aquisição de conteúdos para a
aquisição de habilidades e competências na gerência dos mesmos.
Nesta perspectiva, o que se espera das escolas é que ensinem aprender
a aprender, isto é, que ensinem a estabelecer relações significativas no universo
simbólico, que forme o cidadão (aluno) para a vida, para a educação permanente.
Vive-se um momento de profundas transformações e a função social da escola
precisa ser repensada, se faz necessário que os atores da educação se assumam
como protagonistas do critério humano, social e político e tome partido em favor à
ascensão da sociedade, tomando a educação como instrumento de luta, levando
a população a uma consciência crítica, que compreenda e supere o senso
comum.
Nesse sentido, a educação no município é ofertada pelas redes municipal,
estadual e particular, para todos os níveis e modalidades de educação.
O município conta com 07 (sete) Escolas, 05 (cinco) Centros de Educação
Infantil e 02 (duas) Instituições de Educação Superior, sendo uma privada e outra
pública.

Essas instituições atendem os níveis de ensino: Educação Infantil,

Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior. As modalidades ofertadas
em Costa Rica são Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Profissional e
Tecnológica.
Costa Rica apresenta um significativo crescimento populacional, conforme
já exposto anteriormente, e o rápido processo de urbanização faz com que o setor
educacional apresente características semelhantes a de outras cidades do País.
A busca pela melhoria da Educação tem sido uma constante no município de
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Costa Rica. Tais investimentos na infraestrutura, na formação continuada dos
professores, na alimentação escolar e na valorização dos profissionais do
magistério

têm

se

evidenciado

nos

resultados

obtidos

no

Índice

de

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), conforme ilustram as tabelas 1 e 2.
Tabela 1 - IDEB Observado e Metas projetadas para os Anos Iniciais do
Ensino Fundamental
Ideb Observado

Metas Projetadas

Município 2005

2007

2009

2011

2013

2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

COSTA
RICA

4.0

4.7

5.5

6.2

3.6

4.0

4.4

4.7

4.9

5.2

5.5

5.8

3.6

Fonte:INEP

Tabela 2 - IDEB Observado e Metas projetadas para os Anos Finais do
Ensino Fundamental
Ideb Observado

Metas Projetadas

Município

2005

2007 2009

2011

2013 2007

2009

2011

2013

2015

2017

2019

2021

COSTA
RICA

3.6

3.6

3.8

4.6

3.8

4.0

4.4

4.8

5.1

5.3

5.6

3.6

3.6

Fonte:INEP

Os resultados apresentados nas tabelas 1 e 2 mostram que o município já
superou as metas propostas. No entanto, há ainda muito a se fazer pela
educação. Neste sentido, neste plano serão propostas estratégias para atender
as necessidades educacionais locais e respeitando os anseios da sociedade,
expressos pela participação popular e democrática.
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META 1- EDUCAÇÃO INFANTIL
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de
4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil
em creches de forma a atender em 70% a demanda manifesta das crianças
de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME.

ANÁLISE SITUACIONAL
Ao definir a Educação Infantil como direito social, a Constituição Federal
de 1988 avançou no sentido de concebê-la de modo global, primeira infância,
desfazendo a ideia de “fases setoriais”, assistencial (creche) e pedagógica (préescola). Em consonância, a Lei nº. 9.394/1996 que estabelece as Diretrizes e
Bases da Educação Nacional e concebe a Educação Infantil como a primeira
etapa da educação básica, assumida como direito de todas as crianças com
objetivo de favorecer o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social do
sujeito, complementando a ação da família e da comunidade, e determina ainda
que esta etapa de ensino seja ofertada gratuitamente, em creches ou instituições
equivalentes para crianças de 0 (zero) até 3 (três) anos de idade e,
posteriormente, em pré-escolas para crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos.
A partir do ano de 2001, a Educação infantil foi integrada à Rede
Municipal de Educação de Costa Rica/MS, atendendo o estabelecido pelo Artigo
89 da Lei de Diretrizes e Bases – LDB, lei nº. 9.394/1996. Neste mesmo ano,
pautado nos dados obtidos através do IBGE/2001, Costa Rica/MS, possuía uma
população estimada de 15.659 habitantes.

Destes 2.095 constituíam-se de

crianças com idade de 0 a 6 anos, sendo as matrículas efetivadas em Educação
Infantil: 5,87% creches (0 a 3 anos) 32,68% pré-escola (0 a 6 anos).
De acordo com o Censo Escolar de 2006/2007, o atendimento abrangia
um total de 11% de matrículas em creche e 53% na pré-escola. Cabe destacar,
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que a demanda de crianças de 4 a 5 anos, neste período, já era atendida e de 0 a
3 anos apresentava a necessidade de expansão de vagas.
No ano de 2010 o Censo IBGE demonstrou que o número populacional
de Costa Rica era de 19.695 habitantes, sendo 1.810 crianças com idade de 0 a 5
anos, no qual 62,99% referem-se a faixa etária de 0 a 3 anos e 37,01% a faixa
etária de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. Desse total, 29,39% tinham
matrículas efetivadas em creches (0 a 3 anos) e 33,60% em pré-escola da
educação infantil (0 a 5 anos). Esses números demonstram que o atendimento às
crianças de (4 a 5 anos) contempla a demanda manifesta e que de 0 a 3 anos,
ainda apresenta a necessidade de expansão de vagas. Porém, é importante
ressaltar que para o ano de 2016, atendendo a Lei nº. 12.796/2013, o ingresso na
escola de crianças com 4 (quatro) anos passa a ser obrigatório, universalizando o
atendimento para essa faixa etária. Também, vale observar que a meta proposta
no PNE para a oferta de creches, 0 a 3 anos, está relacionada à demanda
manifesta, e não à demanda potencial, definida pelo número de crianças na faixa
etária, pois a educação infantil de 0 a 3 anos não é obrigatória, mas um direito da
criança.
No ano de 2014, segundo a estatística apontada pelo Censo IBGE, a
estimativa populacional do Município era de 19.175 habitantes. Neste ano,
registrou-se um total de 1.205 matrículas efetivadas de crianças de zero a cinco
anos, sendo 661 na creche e 594 na pré-escola.

Quadro 1 - Número de matrículas efetivadas nas redes municipal e privada

Fonte: Semed/ qedu.org.br/cidade/4-costa-rica/censo-escola

Os dados apresentados no quadro mostram que o atendimento a
Educação Infantil tem sido ampliado gradativamente. Mesmo considerando os
aspectos de crescimento populacional, pessoas com vulnerabilidade social e
população itinerante, é possível afirmar que o município tem realizado o
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cumprimento da Meta 1 ao qual estabelece o atendimento à modalidade na préescola 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade. Somente as vagas ofertadas à faixa
etária de 0 (zero) a 3 (três) anos ainda não contemplem o percentual total
estipulado.
Assim, através dos objetivos e metas deste PME, será possível criar
ações e estratégias para que além de ampliar o atendimento na Educação Infantil,
possa qualificá-lo por meio de projetos específicos visando garantir os padrões de
melhor qualidade de condições físicas, equipamentos, materiais pedagógicos e
vivências culturais e de lazer.

META 1 – ESTRATÉGIAS
1.1 Realizar, periodicamente, em parceria com órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à infância, levantamento da demanda por
creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e
verificar o atendimento da demanda manifesta;
1.2 Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à
educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e
proteção à infância, preservando o direito das crianças de 4(quatro) e 5(cinco)
anos;
1.3 Implementar, em caráter complementar, projetos de orientação às
famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência
social, com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 5 (cinco) anos
de idade;
1.4 Ampliar, gradativamente a oferta de matrículas na educação infantil
em creches sendo, 30% no período de 2016 a 2019, 30% no período de 2020 a
2023 e 10% até o final da vigência deste PME;
1.5 Garantir a construção e manutenção de Centros de Educação Infantil
de acordo com a demanda local e oferta de educação em tempo integral;
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1.6 Adequar ao espaço físico ao lazer, com refeitório, quadra coberta,
quadra de areia, piscina, parque, pátio, etc, para contribuir com o pleno
desenvolvimento social, psicomotor e cognitivo;
1.7 Assegurar profissionais habilitados e qualificados;
1.8 Adequar o currículo, calendário escolar e metodologias contemplando
os eixos do currículo da educação infantil;
1.9

Promover

capacitações

voltadas

ao

bom

atendimento

dos

profissionais que atuam constantemente nas instituições de Educação Infantil,
bem como a formação continuada voltada para a educação especial e educação
do campo;
1.10 Construir brinquedotecas nos centros de Educação Infantil e equipar
com brinquedos, materiais pedagógicos e mobiliários adequados, visando a
melhor integração e socialização das crianças;
1.11 Adequar metodologias que favoreçam o desenvolvimento integral,
respeitando o ritmo de cada criança;
1.12 Estabelecer parcerias com órgãos competentes para oferecer
atendimento com equipe multidisciplinar como: Psicólogo, Fonoaudiólogo,
Terapeuta Ocupacional, Psicopedagogo e Assistente Social, voltado ao
atendimento educacional;
1.13 Garantir a participação da família e da comunidade na gestão da
educação infantil através de Conselhos Escolares, Associação de Pais e Mestres;
1.14 Proporcionar atendimento adequado às crianças com necessidades
educacionais especiais incluía no ensino regular;
1.15 Dar atendimento escolar às crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos que
contemple as funções indispensáveis e indissociáveis de cuidar e educar;
1.16 Estabelecer mecanismos de acompanhamento e avaliação nas
instituições de Educação Infantil.
1.17 Construir salas de tecnologia e equipar com materiais adequados
nas instituições de educação infantil em regime de colaboração entre união e
município.
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META 2- ENSINO FUNDAMENTAL
Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população
de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e
cinco

por cento)

dos

estudantes

concluam

essa

etapa

na

idade

recomendada, até o ano de 2024

ANÁLISE SITUACIONAL
O Ensino Fundamental, obrigatório e gratuito de acordo com a
Constituição Brasileira de 1988, está garantido, em seu artigo 208 como “direito
público subjetivo” e a LDB em seu artigo 32, alterado pela Lei nº. 11.274/2006,
dispõe que: O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) anos,
gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de idade, terá por
objetivo a formação básica do cidadão, mediante:
I -o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social.
É de responsabilidade do Poder Público a oferta a todas as crianças e
adolescentes de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos, assegurando-lhes o acesso e a
permanência

na

escola,

bem

como

uma

aprendizagem

bem-sucedida.

Considerando esses fatores, percebe-se o grande desafio para cumprir ao
estabelecido como meta no Plano Nacional de Educação: alcançar a
universalização do ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população
de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco
por cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada.
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Desde a criação do Plano Municipal de Educação aprovado em 2008,
pode-se considerar que houve grandes avanços, no que diz respeito às
matrículas dos estudantes de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos. Vale ressaltar que
este nível de ensino, no município, está bem próximo de alcançar sua
universalização, já tendo atingido o percentual de 98,6% do total dessa faixa
etária, conforme Gráfico 1, que ilustra o quantitativo e o percentual de matrículas
na rede pública de ensino e na iniciativa privada.

Gráfico 1 - Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola

Quanto à população jovem de 16 (dezesseis) anos com o ensino
fundamental concluído, no que concerne à permanência na escola, ao
aproveitamento satisfatório, à correspondência entre a idade e a série e à
qualidade do ensino ministrado, há uma necessidade de um olhar mais
aprofundado e este já é uma preocupação do município, pois o direito ao ensino
fundamental não se refere apenas à matrícula, mas também ao acesso, à
permanência e à qualidade do ensino ofertado neste nível, até a sua conclusão.
Os dados no Gráfico 2 mostram que 73,6% da população de 16 anos no
município, têm o ensino fundamental concluído.
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Gráfico 2 - Percentual de pessoas de 16 (dezesseis) anos com pelo menos o
ensino fundamental concluído

De acordo com o Gráfico 2, observa-se que no município de Costa Rica MS, a taxa de atendimento 98,6% no ensino fundamental é maior que a taxa
líquida de conclusão, destacando a necessidade de propor ações e estratégias
para reverter este quadro e atender a meta proposta de garantir que pelo menos
95% (noventa e cinco por cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade
recomendada, até o ano de 2025.
Neste pressuposto o Quadro 2, apresenta a partir dos dados situacionais,
os números de matrículas nas dependências administrativas municipais,
estaduais e privadas.
Quadro 2 - Estudantes na faixa de 06 a 10 anos - Fundamental inicial por
Rede

Fonte: Semed/ portal.inep.gov.br/básica-censo-escolar-matrícula

Do ponto de vista dos números absolutos o maior atendimento em relação
ao ensino fundamental anos iniciais é realizado pela Rede Municipal e anos finais
pela Rede Estadual. No ano de 2014, foram matriculados 2.788 estudantes no
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Ensino Fundamental, sendo que 66% destes foram atendidos na rede municipal
de ensino, divididas por níveis conforme tabela apresentada. Verifica-se ainda
que houve uma queda no ano de 2010 ao número total de matrículas em relação
aos anos iniciais, e a partir desta data ocorreu um aumento gradativo. Já em
relação aos anos finais observa-se uma pequena oscilação de 2008 a 2013 e no
ano de 2014 uma queda acentuada.
Distorção Idade-Série
Com relação à taxa de distorção idade/série, ocorreu uma diminuição
significativa no período de 2008 a 2013, pois de 23,5% em 2008 diminuiu para
22,70% em 2013, conforme é demonstrado nos Quadros 3 e 4:

Quadro 3 - Taxa de Reprovação, Aprovação e Abandono nos Anos Iniciais
TAXA
2008
-

Reprovação
Abandono
Aprovação

2009
-

ANO
2010
11,5
0,6
88,0

2011
9,6
0,6
89,8

2012
9,9
0,6
89,8

2013
6,6
0,3
93,1

Fonte: Inep

Quadro 4 - Taxa de Reprovação, Aprovação e Abandono nos Anos Finais
TAXA

ANO
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Reprovação

-

-

17,0

15,9

17,3

12,9

Abandono

-

-

3,6

6,7

2,8

1,3

Aprovação

-

-

79,4

77,4

79,9

85,7

23,5

22,4

25,5

24,6

23,9

22,70

TOTAL
Fonte: Inep

Frente aos dados apresentados, o município considera como foco
primordial a estruturação de estratégias em busca de melhorias na qualidade e na
oferta do ensino, principalmente no que se refere à distorção idade/série de forma
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que atenda a idade em relação a modalidade e níveis de ensino, garantindo
condições de permanência do estudante na escola, reduzindo as taxas de
reprovação, de abandono escolar e, consequentemente, de distorção idade-série
que também tem um número significativo em alguns anos do ensino fundamental
conforme ilustra o Gráfico 3:

Gráfico 3 - Índice de Distorção Idade/Série nos Anos Iniciais e Anos Finais

Fonte: QEduc

META 2 – ESTRATÉGIAS
2.1 Instituir nos estabelecimentos de ensino mecanismos de orientação,
acompanhamento e avaliação que contribuam com a inclusão dos estudantes
com necessidades educacionais especiais;
2.2 Promover projetos educativos, voltados ao combate à violência,
drogas, educação no trânsito e doenças sexualmente transmissíveis, mediante
parcerias com os demais serviços públicos e organizações não governamentais;
2.3 Implementar políticas e programas que visam à educação para a
diversidade cultural;
2.4 Garantir as condições necessárias para o acesso, permanência e
aprendizagem dos estudantes da área urbana e rural, inclusive do jovem e do
adulto na escola;
2.5 Contemplar na proposta pedagógica das instituições escolares a
valorização

dos

conhecimentos

acumulados

nas

atividades

do

campo,
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reconhecendo a importância da produção, preservação e recuperação dos
recursos naturais, como garantia da sustentabilidade;
2.6 Fortalecer as relações entre escola, família e sociedade;
2.7 Assegurar a melhoria da infraestrutura dos prédios escolares de modo
que possam favorecer também o acesso de estudantes com necessidades
especiais e na prática de atividades artístico culturais, esportivas e recreativas;
2.8 Garantir uma política de formação continuada dos profissionais do
ensino fundamental;
2.9 Adequar o currículo visando a melhoria da qualidade do ensino e
aprendizagem, combatendo a repetência e evasão escolar;
2.10 Adotar práticas pedagógicas de acompanhamento e recuperação
paralela para minimizar a repetência e evasão, promovendo a aprendizagem do
estudante;
2.11 Buscar parcerias junto ao Ministério Público e Conselho Tutelar para
combater a evasão escolar;
2.12 Implantar programas para combater a distorção idade/série;
2.13 Adotar a avaliação externa como mecanismo para a promoção e
melhoria da qualidade do ensino;
2.14 Criar critérios de mapeamento de crianças e jovens fora da escola,
por bairro, distrito e zona rural, visando localizar a demanda;
2.15 Realizar o atendimento e acompanhamento dos estudantes com
necessidades educacionais especiais;
2.16 Elaborar e reestruturar, quando necessário, o referencial curricular
voltado aos valores éticos, culturais, étnicos e ambientais consoante às diferentes
realidades regionais;
2.17 Adequar anualmente a proposta pedagógica, de acordo com as
diretrizes curriculares para o ensino fundamental e os Parâmetros Curriculares
Nacionais.
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META 3 - ENSINO MÉDIO
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência
deste PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e
cinco por cento).

ANÁLISE SITUACIONAL

A discussão sobre o Ensino Médio tem como objetivo maior oferecer uma
educação de qualidade para todos. Isto ainda se apresenta como um desafio para
nossa sociedade, apesar do Brasil ter conquistado alguns avanços significativos
na legislação educacional.
A terceira etapa da Educação Básica corresponde ao ensino médio, em
conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB
9394/96, que dispõe, em seu Artigo 35 sobre as finalidades desta etapa de
ensino:
I – a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento dos estudos;
II – a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a
novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III – o aprimoramento do estudante como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento
crítico;
IV – a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos
processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada
disciplina.
A Constituição Federal de 1988 e atual Lei de Diretrizes e Bases
trouxeram além da nova nomenclatura, algumas inovações: a garantia pelo
Estado de “(...) progressiva universalização do ensino médio gratuito” com
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atuação prioritária das unidades federadas e sua inclusão como etapa final no
nível da educação básica.
Em Costa Rica há 2 escolas estaduais de ensino médio. Conforme dados
apontados no Quadro 5, o número de matrículas no ensino médio apresentou
oscilação ao longo dos últimos seis anos na Rede Estadual e, na Rede Privada, o
ensino médio deixou de ser oferecido.

Quadro 5 - Matrícula inicial por dependência administrativa
Ensino Médio - Matrícula inicial por Dependência Administrativa
Ano/Dependência

Total

Municipal

Estadual

Privada

2010

687

-

676

11

2011

727

-

717

10

2012

757

-

744

13

2013

705

-

705

-

2014

787

-

787

-

Fonte: QEduc

O oferecimento de vagas na Rede Estadual atende à demanda pretendida
no ensino médio. Através do levantamento de dados, obtidos junto às escolas e à
população do município de Costa Rica, foram detectados algumas deficiências
que emergiram nas discussões e que não são exclusivos do ensino médio, mas
de toda a educação básica.
O Quadro 6, mostra a taxa de rendimento escolar no Ensino Médio.

Quadro 6 - Rendimento Escolar do Ensino Médio

Reprovação
Abandono
Aprovação

Tabela Rendimento Escolar – Ensino Médio
2008
2009
2010
2011
2012
15,8
15,4
14,1
10,1
16,0
8,9
12,4
9,2
11,7
8,0
75,3
72,2
76,6
78,1
76,0

2013
19,8
3,0
77,1

Fonte: QEduc e Inep
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Embora o número do abandono no Ensino Médio em Costa Rica tenha
diminuído, os dados apresentados no Quadro 6 mostram que a reprovação
aumentou significativamente nos dois últimos anos. Entretanto, conhecendo ser a
esfera estadual que mais contempla essa etapa da educação básica, é também
nela que se registram os mais altos índices de reprovação e abandono. E no que
se refere a esta etapa da educação básica, este atenderá a legislação vigente,
observando a responsabilidade de cada esfera.
Em Costa Rica é particularmente preocupante a alta seletividade interna.
Os estudantes estão chegando em maior número a esse nível de ensino,
entretanto, os índices de conclusão nos últimos anos sinalizam que ainda há
muito a ser feito. O abandono e a repetência refletem e alimentam o ciclo de
insucesso nesta etapa de ensino constituindo outro fator preocupante, pelo
caráter que assumiu na história educacional, o ensino médio é particularmente
vulnerável à desigualdade social.
Para a população de baixa renda, há a necessidade de se trabalhar nesta
faixa de idade para colaborar com o orçamento familiar. É uma realidade que
concorre com a escola de maneira evidente. Assim, reprovação e evasão se
expressam de maneira consequente e sem recuperar o conteúdo/conhecimento
necessário para continuidade. Embora a tabela tenha apresentado uma
diminuição em 2013 na taxa de evasão nesta etapa da educação básica, esta é
uma das maiores preocupações neste município.
Outro aspecto importante a se destacar, tem relação com os fenômenos
anteriores, é a taxa de distorção idade/série. Observa-se no Quadro 7, que na
taxa de distorção idade/série de 2011 a 2013 ocorreu pequena diminuição,
ficando ainda em um patamar elevado em 2013.
Quadro 7 - Distorção Idade/série – Ensino Médio
2008
26,5

Tabela de Distorção Idade/série – Ensino Médio
2009
2010
2011
2012
29,2
27,7
30,5
29,3

2013
26,2

Fonte: Inep
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Na

disputa

permanente

entre

orientações

profissionalizantes

ou

acadêmicas, entre objetivos humanistas ou econômicos a atenção expressa nos
privilégios e nas exclusões decorrentes de origem social. Em vista disso, o ensino
médio proposto neste plano para o município de Costa Rica deverá enfrentar o
desafio dessa dualidade com oferta de escola de qualidade preparando jovens e
adultos para os desafios da modernidade, que permitirá a aquisição de
competências relacionadas ao pleno exercício da cidadania e da inserção
produtiva.

META 3 – ESTRATÉGIAS
3.1 Assegurar o cumprimento dos padrões adequados de infraestrutura
das escolas com ensino médio;
3.2 Adotar medidas pedagógicas e de infraestrutura que garantam a
expansão de oferta e atendimento do ensino médio;
3.3 Desenvolver a educação ambiental, como uma prática educativa
integrada, contínua e permanente;
3.4 Organizar e adequar de forma gradual o ensino médio às
necessidades da população do campo por meio de metodologias que contemplem
a formação integral do estudante;
3.5 Adequar o currículo visando a melhoria da qualidade do ensino e
aprendizagem, combatendo a repetência e evasão escolar;
3.6 Adotar práticas pedagógicas de acompanhamento e recuperação
paralela para minimizar a repetência e evasão, promovendo a aprendizagem do
estudante;
3.7 Implantar programas para combater a distorção idade/série;
3.8 Adotar a avaliação externa como mecanismo para a promoção e
melhoria da qualidade do ensino;
3.9 Promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete)
anos fora da escola, em articulação com o Ministério Público, os serviços de
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assistência social, saúde e proteção à adolescência e a juventude para combater
a evasão;
3.10 Criar critérios de mapeamento dos adolescentes e jovens fora da
escola, por bairro, distrito e zona rural, visando localizar a demanda;
3.11 Realizar o atendimento e acompanhamento dos estudantes com
necessidades educacionais especiais;
3.12 Elaborar e reestruturar, quando necessário, o referencial curricular
voltado aos valores éticos, culturais, étnicos e ambientais consoante às diferentes
realidades regionais;
3.13 Desenvolver ações de qualificação continuada aos profissionais,
objetivando a melhoria da qualidade de ensino, inclusive por meio de parceria
com instituições de ensino superior;
3.14 Apoiar e incentivar a realização de parcerias com órgãos públicos e
privados, com empresas, e outras organizações da comunidade, buscando a
concretização de projetos com a participação dos estudantes e da comunidade;
3.15 Promover a articulação entre as áreas de conhecimento do ensino
médio para a valorização da diversidade étnica, cultural, ambiental e social;
3.16 Assegurar parceria entre Estado e Município no que se refere ao
transporte escolar para os estudantes do ensino médio;
3.17 Desenvolver práticas pedagógicas visando melhorar a proficiência
dos estudantes para atingir níveis satisfatórios de desempenho definidos e
avaliados pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, (SAEB), e
pelo exame Nacional de Ensino Médio (ENEM) e por outros sistemas que venham
ser implantados;
3.18 Buscar apoio junto ao Estado para implementação de outras
modalidades

de

ensino

médio

com

o

objetivo

de

buscar

educação

Profissionalizante nas áreas do Magistério, Agropecuária, Turismo e outros;
3.19 Observar as Diretrizes e Metas propostas no PME e em regime de
colaboração com o Estado, prever meios para o cumprimento do que foi
estabelecido para este nível de ensino.
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3.20 Construir e equipar em parceria com a União e Estado, as salas de
tecnologia e laboratórios de informática e de pesquisa bem como fazer a
manutenção dos equipamentos;
3.21 Assegurar em parceria com os representantes do comércio local as
condições necessárias para que o jovem trabalhador do ensino médio possa ter
boa frequência escolar, aproveitamento nos estudos e conclusão;
3.22 Articular com a Associação Comercial e outras empresas
empregadoras a exigência do comprovante de matrícula no ato da admissão,
frequência e rendimento escolar.
3.23 Desenvolver junto à comunidade escolar e a família, projetos e
programas voltados para a erradicação da violência, do uso de drogas,
prostituição, discriminação, gravidez precoce e outros;
3.24 Estabelecer políticas públicas voltadas ao atendimento do estudante
do

campo,

objetivando

garantir-lhe

acesso,

permanência

e

sucesso/aprendizagem.

META 4 - EDUCAÇÃO ESPECIAL
Universalizar para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com
deficiência,

transtornos

globais

do

desenvolvimento

e

altas

habilidades/superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento
educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino,
com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados.

ANÁLISE SITUACIONAL
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, Lei nº. 9.394 de
20/12/1996 define a Educação Especial no Art.58º como uma "modalidade de
educação escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para
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estudantes que apresentam necessidades especiais". No § 2º dispõe, ainda, que
“o atendimento educacional será oferecido em classes, escolas ou serviços
especializados sempre que, em função das necessidades específicas dos alunos,
não for possível a sua inserção nas escolas comuns de ensino regular”.
A Resolução CNE/CEB nº. 04/2009, que Institui Diretrizes Operacionais
para o Atendimento Educacional Especializado na Educação Básica, modalidade
Educação Especial: Como parte integrante do processo educacional. Nesse
pressuposto a Politica Nacional da Educação Especial na perspectivo da
Educação Inclusiva (2008, p.15) define o AEE com função complementar e/ou
suplemento à formação do educando.
A Resolução CNE/CEB Nº 4/2009 no art. 1º, estabelece que os sistemas
de ensino devem matricular os alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes comuns do ensino
regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas de
recursos

multifuncionais

ou

em

centros

de

Atendimento

Educacional

Especializado da rede pública ou de instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos.
Outro documento que explicita a educação especial é a Constituição
Federal de 1988. Este traz como um dos seus objetivos fundamentais, promover o
bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer
outras formas de discriminação (art.3º inciso IV). Define, no artigo 205, a
educação como um direito de todos, garantindo o pleno desenvolvimento da
pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Estabelece
ainda, no seu artigo 206, inciso I, a igualdade de condições de acesso e
permanência na escola, como um dos princípios para o ensino e, garante como
dever

do

Estado,

a

oferta

do

atendimento

educacional

especializado,

preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208. MEC, 2008).
Em 1981, em consonância com os documentos e legislações que
fundamentam a política de inclusão das pessoas com deficiências no ensino
comum, a Secretaria de Estado de Educação iniciou o atendimento nas escolas
estaduais em classes especiais, com a criação da Diretoria de Educação Especial
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como parte integrante da estrutura básica da Secretaria de Estado de Educação
(PEE-MS 2014-2024).
Em Costa Rica o atendimento iniciou-se com a Associação de Pais e
Amigos dos Excepcionais – APAE, no de 1995, com o objetivo de oferecer
educação básica de qualidade e atendimento especializado a crianças e
adolescentes portadoras de deficiências. Esta entidade é mantida em parceria
com o poder público e a partir de doações e ações comunitárias, sendo que a
mesma

atende

hoje

aproximadamente

62

estudantes

frequentes.

Esse

atendimento também é realizado pelas redes, municipal e estadual de educação
com a inclusão de estudantes portadores de deficiências no ensino regular,
conforme Quadro 8.
Quadro 8 - Número de matrículas de estudantes com necessidades
educacionais especiais no período de 2008 a 2014
INSTITUIÇÃO

ANO
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

52

50

44

50

63

54

62

-

13

38

44

47

56

89

16

18

19

22

28

29

26

APAE
AEE - Semed
AEE Estadual

Fonte: Secretaria Municipal de Educação

A Resolução Municipal 3345/2013, dispõe sobre a criação do Serviço de
Educação Especial e incorporando, como público-alvo, estudantes com altas
habilidades e/ou

superdotação,

pela

oferta

de

atendimento

pedagógico

suplementar. À luz das descrições normativas aludidas na compreensão de uma
escola inclusiva, com a ideia de uma proposição de ensino única e homogênea
conforme o que determina a legislação.
De 2008 a 2013 o atendimento oferecido na rede municipal seguiu as
normativas do Estado e somente no ano de 2013 foram normatizadas e
implantadas as Salas de Recursos Multifuncionais – SRM para o atendimento
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AEE na rede, na qual é oferecido no contra turno e tem as seguintes atribuições:
Identificar, elaborar e organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que
eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando as suas
necessidades específicas. Desse modo, as atividades desenvolvidas no
atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na
sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse atendimento
complementa e/ou suplementa a formação dos estudantes com vistas à
autonomia e independência na escola e fora dela. (MEC, 2008)
Ao realizar o diagnóstico foi possível identificar as necessidades
emergenciais dando um parâmetro como base para viabilizar a busca de recursos
necessários para responder com qualidade pedagógica às necessidades do
município e atender a meta 4 (quatro) estipulada pelo plano nacional de educação
que é “ Universalizar para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados”.

META 4- ESTRATÉGIAS
4.1 Promover em articulação com as IES a formação continuada de
professores da rede regular de ensino na área de Educação Especial para
atuarem em todos os níveis e etapas da educação durante a vigência deste PME;
4.2 Criar, no prazo de vigência deste PME, as funções de Intérprete de
Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e Instrutor-mediador como direito linguístico
e apoio pedagógico aos estudantes surdos e deficientes auditivos bem como o
Guia-intérprete para os estudantes surdo-cegos sob o amparo das Leis nº. 10.436
de 24 de abril de 2002, do Decreto nº. 5.626 de 22 de dezembro de 2005 e a Lei
nº. 12.319 de 01 de setembro de 2010;
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4.3 Implantar, em parceria com a União, ao longo deste PME salas de
recursos multifuncionais e garantir a formação continuada de professores para o
Atendimento Educacional Especializado (AEE) nas escolas urbanas e do campo;
4.4 Assegurar o Atendimento Educacional Especializado (AEE) em salas
de recursos multifuncionais ou serviços especializados, públicos ou conveniados
a todos os estudantes com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento
(TGD) e Altas Habilidades/ Superdotação, matriculados na rede regular de
educação básica;
4.5 Manter e ampliar programas suplementares que promovam a
acessibilidade nas instituições de ensino para garantir o acesso, permanência e
aprendizagem dos estudantes com deficiência, por meio de transporte acessível e
da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia
assistiva assegurados no contexto escolar em todas as etapas, níveis e
modalidades de ensino;
4.6 Garantir a oferta de Educação Bilíngue na rede regular de ensino aos
estudantes surdos e com deficiência auditiva, sendo a Língua Brasileira de Sinais
a primeira língua e a Língua Portuguesa (na modalidade escrita), a segunda
língua com o apoio de profissionais especializados (intérprete de Libras, instrutormediador, professor bilíngue e instrutor surdo);
4.7 Garantir a oferta de ensino do sistema de escrita em Braille ao
estudante cego, surdo-cego e deficiente visual;
4.8 Combater situações de discriminação, preconceito e violência contra
os estudantes com deficiência em colaboração com a família e os órgãos públicos
de Assistência Social, Saúde e Proteção à Infância, à Adolescência e à
Juventude;
4.9 Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos conveniados com o poder público, para estimular
e apoiar a participação das pessoas com Deficiência, Transtornos Globais do
Desenvolvimento

e

Altas

Habilidades/

Superdotação

em

atividades

extracurriculares e de lazer;
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4.10 Monitorar o acesso à escola e ao Atendimento Educacional
Especializado (AEE), bem como a permanência e o desenvolvimento escolar dos
estudantes com Deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento (TGD) e
Altas Habilidades/Superdotação;
4.11 Promover, a partir da aprovação deste PME, a formação de
profissionais Tradutores e Intérpretes de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e
Guia-intérpretes para assegurar a acessibilidade da pessoa surda e surdo-cega
na sociedade, nos diversos âmbitos de atuação profissional, tais como: educação,
saúde, assistência social, esporte, lazer, comércio, agências bancárias, entre
outros;
4.12 Assegurar, com o apoio da Promotoria Pública a acessibilidade nas
escolas e em outras instituições públicas para garantir o acesso e a permanência
dos estudantes com deficiência, por meio da adequação arquitetônica, da oferta
de transporte acessível, da disponibilização de material didático próprio e de
recursos de tecnologia assistiva, a partir da vigência do PME;
4.13 Garantir, a partir da vigência deste PME, a articulação intersetorial
entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência social e direitos humanos,
em parceria com as famílias, com o fim de identificar, encaminhar e desenvolver
modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na
educação de jovens e adultos, dos estudantes com deficiência, especificidades
linguísticas e transtornos globais do desenvolvimento com idade superior à faixa
etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral ao
longo da vida;
4.14 Promover a ampliação e a democratização do acesso em cursos das
áreas tecnológicas, científicas e à educação superior em articulação com as IES,
de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/ superdotação;
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META 5 – ALFABETIZAÇÃO
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do
ensino fundamental.
META 5 – ESTRATÉGIAS
5.1 Estruturar, a partir do primeiro ano de vigência deste PME, os
processos

pedagógicos

de

alfabetização,

nos

anos

iniciais

do

ensino

fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola;
5.2 Qualificar por meio de formação continuada os (as) professores (as)
alfabetizadores;
5.3 Criar nas escolas instrumentos de avaliação e monitoramento,
implementando medidas pedagógicas para o processo de alfabetização e
letramento de todas as crianças até o final do terceiro ano do ensino fundamental;
5.4 Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de
práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a
melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos estudantes, consideradas as
diversas abordagens metodológicas e sua efetividade.
5.5 Instituir instrumentos de avaliação municipal periódicos e específicos
para aferir a alfabetização dos estudantes, aplicados a cada ano, bem como
estimular as escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e
monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os
alunos e alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamental;
5.6 Participar e implementar em sistema de colaboração com a União e
Estado, programas de alfabetização na idade correta direcionados aos estudantes
dessa faixa etária.
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META 6 – EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
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.
A Educação Integral pressupõe um conjunto de estratégias para o
desenvolvimento pleno do ser humano, a partir da integração e ampliação de
tempo, espaços e conteúdo de aprendizagem que podem ocorrer dentro e fora da
escola. Assim sendo, é essencial que se reconheça os conhecimentos adquiridos
tanto na escola, quanto na cidade, na comunidade e no contexto familiar como
condição fundamental para a construção de uma educação integral de qualidade.
Tem como objetivo a redução das desigualdades socioeconômicas, na
medida em que ajudam a ampliar os repertórios socioculturais, os horizontes e a
capacidade de circulação inclusiva e criativa de crianças, adolescentes e jovens.
Costa Rica oferece Educação Integral para as crianças de creche nos
Centros de Educação Infantil desde 1989.

Quadro 9 - Total de crianças atendidas em tempo integral nos Centros de
Educação Infantil
ANO

TOTAL DE CRIANÇAS ATENDIDAS

2013

605

2014

619

2015

694

Fonte: SEMED

Como se verifica no Quadro 9, o número de matrícula e de crianças
atendidas teve um aumento significativo ao longo dos três últimos anos.
Já para os estudantes do Ensino Fundamental, foi a partir de 2013 que 04
(quatro) escolas da rede municipal começaram a oferecer a Educação Integral de
tempo Integral por meio do Programa de Educação Integral Integrada: Escola
Municipal Francisco Martins Carrijo; Escola Municipal Joaquim Faustino Rosa;
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Escola Municipal Professor Adenocre Alexandre de Morais e Escola Municipal
Vale do Amanhecer para dois anos escolares de cada Instituição Educacional.

Gráfico 4 - Percentual de escolas públicas com estudantes que permanecem
pelo menos 7h em atividades escolares

O Programa de Educação Integral Integrada atende atualmente os
estudantes do 5º (quinto) e 9º (nono) ano nos componentes curriculares de
Língua Portuguesa e Matemática e na parte diversificada nos componentes de
Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), Esporte, Cultura e Atividades
Extraclasse nas Instituições de Educação, pelo qual a Secretaria Municipal de
Educação reafirma também o compromisso previsto no Decreto nº 6.094, de 24
de abril de 2007, de estabelecer como foco a aprendizagem, apontando
resultados concretos a atingir, aferindo os resultados por exame periódico
específico, bem como ampliar as possibilidades de permanência estudantes sob
responsabilidade da instituição para além da jornada regular, que abrangerá mais
12 (doze) horas/aulas semanais, sendo:


03 (três) de Orientação em Língua Portuguesa;



03 (três) de Orientação em Matemática;



01 (uma) em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC);



01 (uma) em Esporte;



02 (duas) em Cultura;



02 (duas) em Atividades Extraclasse.

As aulas dos componentes que integram a base nacional comum e a
parte diversificada do currículo são distribuídas alternadamente ao longo dos
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turnos de funcionamento da instituição educacional, de forma a compor, sempre
que possível, o horário de aulas de cada turno – manhã e tarde – com disciplinas,
atividades complementares.
A avaliação do desempenho escolar dos estudantes, nas atividades
desenvolvidas, caracteriza-se como uma abordagem conceitual essencialmente
formativa, processual e centrada em valores atitudinais de participação, interesse
e compromisso do estudante na construção de seu conhecimento.
O Gráfico 5 ilustra a percentual de estudantes que permanecem pelo
menos 7h em atividades escolares.
Gráfico 5 - Percentual de estudantes que permanecem pelo menos 7h em
atividades escolares

Cabe ressaltar que o município tem a pretensão de aumentar
gradativamente nos próximos anos o atendimento para os estudantes do 1º
(primeiro) ao 3º (terceiro) ano do Ensino Fundamental.

META 6 – 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 estudantes na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser
igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a
ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola;
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6.2 Desenvolver, em regime de colaboração, programa de construção de
escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em
tempo integral;
6.3 Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na
escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar,
combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais.
6.4 Estabelecer parcerias com órgãos afins para promover atividades
tecnológicas, esportivas, culturais, ambientais e outras;
6.5 Participar de programa nacional de ampliação e reestruturação das
escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios,
inclusive de informática com acesso à internet, espaços para atividades culturais,
bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos;
6.6 Oferecer cursos de formação de recursos humanos para a atuação na
educação em tempo integral, na vigências deste PME;
6.7 Promover 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;
6.8 Atender, com padrão de qualidade, as escolas do campo na oferta de
educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada às
comunidades, considerando as peculiaridades locais;
6.9 Garantir, na proposta pedagógica da escola, medidas para otimizar o
tempo de permanência dos estudantes na escola, direcionando a expansão da
jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas,
esportivas e culturais.
6.10 Ampliar, até o final da vigência deste PME a oferta de educação em
tempo integral para os três primeiros anos do Ensino Fundamental.
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META 7 – QUALIDADE NA EDUCAÇÃO
Melhorar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo
assegurar a média nacional para o IDEB: acima de 6,0 nos anos iniciais do
ensino fundamental, atingir 5,5 nos anos finais do ensino fundamental e 5,2
no ensino médio.

ANÁLISE SITUACIONAL

Os dados seguintes retratam o panorama do Ensino Fundamental no
Município de Costa Rica. Os indicadores mais recentes confirmam o alcance de
bons resultados, demonstrando a eficácia das políticas implantadas, o empenho
dos gestores e a eficiência dos profissionais da educação. Todavia, para que
alcancemos os níveis desejados e necessários para o desenvolvimento do país,
há ainda muito que fazer. O tratamento da educação como política de Estado,
com planejamento sistemático e de longo prazo é de fundamental importância
para vencer esta batalha.
A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu art. 205, “A educação,
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com
a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu
preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Nesse
sentido, compreende-se que é de direito de todos e dever do poder pública a
oferta de um ensino dentro dos padrões mínimos de qualidade, sendo este
qualificado de acordo ao Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB,
considerando-o como indicador para verificação da qualidade do ensino e
cumprimento das metas do PNE definidas pelo PME.
O município de Costa Rica apresenta um quadro satisfatório, pois o IDEB
2013 nos anos iniciais a rede municipal superou a meta projetada, alcançou o
índice de 6,5 com meta projetada de 4,7. Assim, o foco deverá ser mantido para
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garantir mais estudantes aprendendo e elevar o índice do município, conforme
podemos observar nos Quadros 10 e 11 a seguir:

Quadro 10 - Projeção IDEB comparadas às metas projetadas para Rede
Municipal
Rede
Municipal

Ideb Observado

Anos
Iniciais
Anos Finais

200
5
3.6

200
7
3.9

2009

3.8

Metas Projetadas
2013

2007

4.8

201
1
5.9

6.5

3.7

3.7

4.5

5.1

200
9
4.0

201
1
4.5

2013

2015
5.0

201
7
5.3

201
9
5.6

202
1
5.9

4.7

3.9

4.1

4.5

4.8

5.1

5.3

5.6

Fonte: Inep

Quadro 11 - Projeção IDEB comparadas às metas projetadas para Rede
Estadual

Fonte: Inep

O Quadro demonstra um avanço no desempenho, superando as metas
projetadas tanto nas séries/anos iniciais quanto as séries/anos finais. Porém, no
que se refere às séries finais, o desempenho foi menor, indicando uma
descontinuidade na evolução do processo de aprendizagem das séries iniciais
para as finais. Os resultados evoluem em velocidades distintas levando o
município a repensar metodologias e buscar estratégias para e evolução da
aprendizagem tanto das séries/anos iniciais quanto das séries/anos finais.

META 7 – ESTRATÉGIAS
7.1 Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando
cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica
pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da
gestão educacional, à formação de professores (as) e profissionais de serviços e
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apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e a
melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar;
7.2 Criar condições que possibilitem que, até o último ano de vigência
deste PME até o ano de 2024, todos os (as) estudantes do ensino fundamental e
do ensino médio, tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação
aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de
estudo, e que pelo menos 80% (oitenta por cento), desses estudantes alcancem o
nível desejável;
7.3 Implantar 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 (as) profissionais da educação e o aprimoramento da
gestão democrática;
7.4 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;
7.5 Implantar programas de acompanhamento e recuperação para
atender os alunos com dificuldade de aprendizagem;
7.6 Desenvolver ações efetivas visando a formação de leitores e a
capacitação de professores, bibliotecários, auxiliares/assistentes em biblioteca e
agentes da comunidade para atuarem como mediadores da leitura, de acordo
com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da
aprendizagem, a partir da vigência deste PME;
7.7 Assegurar o acesso dos estudantes a espaços para prática esportiva,
bens culturais e artísticos, brinquedotecas, bibliotecas, equipamentos e
laboratórios de ensino;
7.8 Promover a articulação dos programas da área da educação de
âmbito local, com os de outras áreas, com saúde, assistência social, esporte e
cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como
condição para a melhoria da qualidade educacional;
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7.9 Elaborar e aplicar instrumentos de avaliação periódica, considerando
as especificidades e a diversidade sociocultural nas etapas do ensino
fundamental e do ensino médio, englobando todas as áreas do conhecimento, de
modo a utilizar seus resultados para a melhoria dos processos de ensino e
aprendizagem, durante a vigência do PME.
7.10 Adequar gradativamente, os padrões de infraestrutura estabelecidos
na legislação educacional para a Educação Básica, compatíveis com o tamanho
dos estabelecimentos e com a realidade local incluindo:
a) instalação para laboratórios de ciências;
b) informática e equipamento multimídia para o ensino;
c) instalações sanitárias e condições para a manutenção da higiene em
todos os edifícios escolares;
d) atualização e ampliação do acervo das bibliotecas, incluindo material
bibliográfico de apoio aos professores e aos alunos;
e) espaço para esporte e recreação;
f) equipamento didático-pedagógico de apoio ao trabalho em sala de aula.

META 8 – ESCOLARIDADE MÉDIA
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove)
anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo até o ano de
2024, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no
País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a
escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

ANÁLISE SITUACIONAL

Conforme os dados apresentados pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), até o início dos anos 1990, 36% da população de 15 a 17 anos
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conseguia ter acesso à escola e concluir o ensino médio deixando à margem um
considerável contingente de jovens com insucesso escolar e baixa escolaridade.
Dados mais recentes do IPEA mostram que a taxa percentual de
frequência da população de 15 a 17 anos tem aumentado. No entanto, apontam
também que um grande número de jovens de 18 a 29 anos estão retidos na
educação básica, em busca de competências específicas do ensino fundamental.
O Gráfico 6 apresenta os dados referentes à população desta faixa etária em
Costa Rica – MS.
Gráfico 6 - Escolaridade média da população de 18 a 29 anos

Outro dado importante apresentado pelo IPEA é o comparativo da
escolaridade referente à população residente em área rural e dos dados entre a
relação entre negros e não negros nesta faixa etária neste município.
O Gráfico 7 aponta que 7,9 % da população de 18 a 29 anos residem em
área rural.
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Gráfico 7 - Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente em
área rural

Gráfico 8 - Situação Étnica e Econômica

Frente aos dados apresentados pelos municípios brasileiros, algumas
políticas foram criadas e implantadas para oportunizar o acesso a escolarização
média à população de 18 a 29 anos. Entre elas, pode-se destacar a Educação de
Jovens e Adultos – EJA e o Programa Projovem Urbano. Este último, destinado à
população que sabe ler e escrever, mas não concluíram o ensino fundamental.
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Este Programa tem como objetivo a elevação da escolaridade, visando à
conclusão do ensino fundamental e ingresso no ensino médio, à qualificação
profissional e ao desenvolvimento de ações comunitárias com exercício da
cidadania.
Ressalta-se, que os dois programas para atender esta população já estão
em plena atividade e o atendimento a esta população continua sendo uma das
preocupações do município.

META 8 – ESTRATÉGIAS
8.1 Garantir a educação fundamental dos estudantes jovens e adultos
com uma formação que possibilite a inserção participativa nos espaços de
trabalho;
8.2 Assegurar cursos da EJA, visando a ampliação do atendimento a esta
modalidade de ensino no município;
8.3 Prover atividades de esporte, cultura e lazer, como possibilidade de
melhorar a convivência humana;
8.4 Apoiar em parceria com o Estado, a partir da vigência deste PME, a
implantação da oferta de cursos equivalentes aos anos finais do Ensino
Fundamental e do Ensino Médio para a população de quinze anos ou mais que
não concluiu as séries iniciais;
8.5 Conceder uma prática pedagógica para os adultos, que considere a
vida e a realidade do estudante, em consonância com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a EJA, o trabalho com esse público, numeroso e heterogêneo,
com interesses e competências adquiridas na prática social;
8.6 Diversificar os programas e as formas de atendimento, bem como
fortalecer a autonomia do professor como resgate do seu papel técnico e
profissional;
8.7 Estimular o envolvimento e a participação de toda a comunidade
escolar e social, na construção de uma docência coletiva, permitindo o acesso a
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materiais didáticos e a adoção de metodologias apropriadas e a qualificação do
corpo docente em EJA;
8.8 Criar situações de aprendizagens propícias às especificidades do
perfil etário do estudante articuladas aos aspectos éticos do convívio
sociocultural;
8.9 Desenvolver uma educação que promova a participação e a
integração da escola com a comunidade;
8.10 Incentivar o uso dos conhecimentos sobre a realidade econômica,
cultural, política e social, local, brasileira e mundial, relacionando-os com o
contexto em que está inserida a prática educativa;
8.11 Estabelecer parcerias e firmar convênios com as instituições de
ensino profissionalizante tais como as do sistema S entre outras para os
estudantes da EJA;
8.12 Realizar, a partir da vigência do PME, avaliação e divulgação dos
resultados do Projeto de EJA, em todas as unidades escolares, anualmente,
como instrumento para assegurar o cumprimento das metas do PME;
8.13 Garantir aos estudantes em situação de distorção idade-série,
programas

com

metodologia

específica,

acompanhamento

pedagógico

individualizado, recuperação e progressão parcial, visando à continuidade da
escolarização, de forma a concluir seus estudos.
8.14 Promover, na vigência do PME, a busca ativa de jovens fora da
escola, em parceria com as áreas de assistência social, organizações não
governamentais, saúde e proteção à juventude;
8.15 Divulgar e incentivar, de forma permanente, a participação em
exames gratuitos de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e médio;
8.16 Articular com entidades privadas de serviço social e de formação
profissional a expansão, por meio de parcerias, a oferta gratuita da educação
profissional na forma concomitante ao ensino cursado pelo estudante na rede
escolar pública, durante a vigência deste PME.
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META 9 – ALFABETIZAÇÃO E ANALFABETISMO
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais
para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e,
até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e
reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.

ANÁLISE SITUACIONAL

Desde a primeira constituição brasileira promulgada em 1823 já se
estabelecia a obrigatoriedade da instrução primária gratuita, extensiva a todos os
cidadãos. Esse direito foi reafirmado na Declaração Universal dos Direitos
Humanos (1948), na Constituição Federal de 1988 (artigo 208) e na Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. Entretanto, a realidade
tem revelado um quadro bem diferente dos ideais de democratização
proclamados nos discursos oficiais.
A Educação de Jovens e Adultos (EJA) é implantada em Costa Rica nas
Redes Municipal e Estadual sob forma de projeto e atende a etapa de ensino
fundamental e médio. Esta modalidade tem a finalidade de ampliar a
democratização do acesso escolar e de melhorar a qualidade social de ensino
para jovens e adultos. Esse projeto se estrutura de acordo com a DEE/MS nº.
6.220/2001 e é destinado às pessoas que por várias razões não tiveram acesso
ou oportunidade de dar continuidade aos estudos na idade própria.
Desde sua implantação no município, esta modalidade foi viabilizada por
meio de diferentes estratégias, como: exames de madureza; Movimento Brasileiro
de Alfabetização – Mobral; ensino supletivo, na função de Suplência.
A partir da Constituição Federal de 1.988 e da Lei nº. 9.394/1996 - LDB,
(Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), denominou-se Educação de
Jovens e Adultos, passando a ser oferecida através de cursos e exames
referentes aos ensinos fundamental e médio, assegurando assim a oportunidade
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do cidadão de prosseguir o estudo regular. É um direito que deve ser assegurado
pelas Políticas Públicas e oferecido nos níveis de ensino fundamental e médio.
Mesmo tendo o direito garantido, os dados mais recentes mostram que a
taxa de analfabetismo no Brasil ainda é alta. O Gráfico 9 ilustra o percentual da
taxa no Brasil e em Costa Rica- MS.

Gráfico 9 - Evolução da taxa de analfabetismo municipal e nacional

Fonte: QEduc

Embora tenha havido progresso com relação a essa questão, o número
de analfabetos é ainda excessivo no País e este número está intimamente
associado às taxas de escolarização e ao número de estudantes fora da escola.
Essa taxa é uma constatação que é oriunda de uma combinação de fatores como
acesso tardio, trajetória descontínua no processo escolar, repetência e evasão
concorrendo para reduzir a progressão da aprendizagem dos estudantes no
ensino regular e criar uma demanda de jovens trabalhadores que passam a
frequentar a EJA, engrossando os índices de analfabetismo.
O município de Costa Rica tem definido metas para erradicar o
analfabetismo. Além da EJA – Educação de Jovens e Adultos proporcionado na
rede estadual e municipal, o município oferece as atividades do Brasil
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Alfabetizado que atualmente atende 77 estudantes. Conforme o Gráfico 10, em
2010 Costa Rica tinha 1.247 analfabetos. Com o atendimento do Brasil
Alfabetizado este total vem diminuindo significativamente.

Gráfico 10 - Evolução da população alfabetizada e analfabetizada

Fonte: QEduc

Com relação à EJA, os números de matrículas já atingiram índices
maiores em anos anteriores a 2014. Conforme o Quadro 12, em 2011 as escolas
estaduais e municipais tiveram 500 matrículas efetuadas. No entanto, nos anos
posteriores 2012 e 2013 as matrículas caíram, tendo uma elevação em 2014.
Quadro 12 - Número de Matrículas - EJA
2010
482

Tabela: Número de matrículas – EJA
2011
2012
2013
500
457
377

2014
434

Fonte: QEduc

Os grandes marcos da educação mundial reforçaram que esta
modalidade é um direito público subjetivo, portanto, como direito presente a
qualquer tempo em qualquer idade, ao longo da vida, e mais, direito de jovens e
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adultos a uma formação continuada, a capacitação permanente para a vida, para
a convivência social, para o mundo do trabalho e para o exercício pleno,
participativo e consciente da cidadania local, regional, nacional.
Os gestores do município são conscientes de que o ritmo acelerado da
construção de conhecimento pela humanidade alerta para o fato que não
podemos restringir a EJA apenas a uma alfabetização e uma escolarização
básica. É preciso oferecer oportunidade de aprendizado o tempo todo e para
todos.

META 9 – ESTRATÉGIAS
9.1 Garantir o oferecimento da EJA nas instituições de ensino para
erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (sessenta por cento) a taxa
de analfabetismo funcional.
9.2 Estabelecer mecanismo de acompanhamentos de políticas e
programas que visem a superação do preconceito racial e cultural.
9.3 Formular e implementar políticas de erradicação do analfabetismo, em
parceria com instituições da sociedade civil organizada, na vigência deste PME;
9.4 Realizar, continuamente, chamadas públicas regulares para educação
de jovens e adultos, em regime de colaboração entre os entes federados e em
parceria com organizações da sociedade civil;
9.5 Realizar levantamento da população de jovens e adultos fora da
escola, a partir dos 15 anos de idade, com vistas à implantação diversificada de
políticas públicas, em parceria com órgãos competentes, no prazo de dois anos
de vigência deste PME;
9.6 Apoiar e acompanhar o programa nacional de transferência de renda
para jovens e adultos que frequentarem regularmente as aulas e apresentarem
rendimento escolar em cursos de alfabetização;
9.7 Promover ações de atendimento aos estudantes da educação de
jovens e adultos por meio de programas suplementares de transporte,
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alimentação e saúde, em articulação com as áreas de saúde e de assistência
social, na vigência deste PME;
9.8 Assegurar a oferta da EJA, nas etapas do ensino fundamental, ensino
médio, inclusive integrada à educação profissional, às pessoas privadas de
liberdade nos estabelecimentos penais, garantindo formação específica dos
professores e a utilização da educação a distância durante a vigência deste PME;
9.9 Promover a articulação com empresas públicas e privadas para oferta
das ações de alfabetização e programas permanentes de EJA nessas empresas,
com o apoio das tecnologias de informação e comunicação e da educação a
distância e a flexibilidade na oferta de acordo com o ritmo do estudante, a partir
da aprovação deste PME;
9.10 Oferecer cursos de EJA em horários alternativos, de acordo com a
demanda local, de forma que os estudantes possam retomar e prosseguir os seus
estudos;
9.11 Incentivar, na vigência do PME, o acesso dos estudantes de EJA ao
ensino superior, por meio de políticas de apoio;
9.12 Formular, em parceria com outros órgãos e IES, currículos
adequados às especificidades dos estudantes da EJA, incluindo temas que
valorizem os ciclos/fases da vida, a promoção da inserção no mundo do trabalho
e a participação social, a partir do primeiro ano de vigência deste PME;
9. 13 Acompanhar e monitorar, continuamente, o acesso e a permanência
nas escolas dos jovens e adultos, em parceria com as áreas competentes,
identificando motivos de absenteísmo, apoio à aprendizagem e à conclusão dos
estudos;
9. 14 Promover estudos, em parceria com as IES públicas e os fóruns de
educação, sobre os fatores que interferem na permanência da população de 18 a
29 anos no processo escolar, na vigência do PME.
9.15 Articular com as associações, comercial, rural, industrial e órgãos
empregadores do município, para que estimulem o acesso aos estudos de seus
funcionários sem ou com baixa escolarização, com a solicitação de matrícula e
presença nos cursos da EJA.
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META 10 – EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
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.

META 10 – ESTRATÉGIAS
10.1 Ampliar a oferta de cursos de EJA, nas etapas dos ensinos
fundamental e médio, integrado com a educação profissional, incluindo jovens e
adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade, a partir da vigência deste
PME;
10.2

Organizar,

em

parceria

com

as

universidades,

currículos

diversificados para a EJA, nas etapas dos ensinos fundamental e médio, voltados
à formação do cidadão para o trabalho, ciência, tecnologia e cultura, respeitadas
as normas educacionais vigentes e considerados os saberes dos estudantes
trabalhadores, durante a vigência deste PME;
10.3 Participar do programa nacional de assistência ao estudante, com a
promoção de 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 integrada à educação
profissional, durante a vigência deste PME.

META 11 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL TÉCNICA DE NÍVEL
MÉDIO
Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de Nível Médio,
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento)
da expansão no segmento público.
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META 11 – ESTRATÉGIAS
11.1 Ampliar a oferta de educação profissional técnica de Nível Médio na
rede pública estadual de ensino, em sistema de colaboração entre União e
Estado;
11.2 Expandir a oferta de financiamento estudantil à educação
profissional técnica de Nível Médio oferecida em instituições privadas;
11.3 Buscar apoio junto à União para investimentos em programas de
assistência estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando garantir
as condições necessárias a permanência dos estudantes e conclusão dos cursos
técnicos de Nível Médio.
11.4 Estabelecer parcerias com a rede federal de ensino para o
desenvolvimento da educação profissional técnica de nível médio, com vistas à
expansão de matrículas, a partir do primeiro ano de vigência deste PME;
11.5 Expandir a oferta da educação profissional técnica de nível médio na
rede pública estadual de ensino, por meio de cursos voltados às demandas do
município, a partir da vigência do PME;
11.6 Oferecer cursos de educação profissional técnica de nível médio, na
modalidade educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e
democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, com padrão de
qualidade, a partir do primeiro ano de vigência deste PME;
11.7 Promover a expansão do estágio na educação profissional técnica
de nível médio, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário
formativo do estudante, visando à formação de qualificações próprias da atividade
profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude, na
vigência do PME;
11.8 Implantar programa de avaliação da qualidade da educação
profissional técnica de nível médio nas instituições integrantes do Sistema
Estadual de Ensino, até o segundo ano de vigência do PME;
11.9 Oferecer cursos de ensino médio gratuito integrado à educação
profissional para as populações do campo e para a educação especial, por meio
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de projetos específicos, incluindo a educação a distância, com vistas a atender os
interesses e as necessidades dessas populações, a partir do primeiro ano de
vigência deste PME;
11.10 Elevar, gradualmente, para 90% a taxa média de concluintes dos
cursos de educação profissional técnica de nível médio das redes públicas de
ensino, até o final da vigência deste PME;
11.11 Acompanhar, com apoio da União, programas de assistência
estudantil, visando garantir as condições para permanência dos estudantes e a
conclusão de cursos de educação profissional técnica de nível médio, a partir do
terceiro ano de vigência do PME;
11.12 Dotar políticas afirmativas, pautadas em estudos e pesquisas, que
identifiquem as desigualdades étnico-raciais e regionais e que viabilizem o acesso
e a permanência dos estudantes da educação profissional técnica de nível médio,
durante a vigência do PME;
11.13 Utilizar os dados da educação profissional técnica de nível médio,
inseridos no sistema nacional de informação profissional, do MEC, para articular a
oferta de formação das instituições especializadas em educação profissional aos
dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades
empresariais e de trabalhadores, a partir da vigência deste PME.

METAS 12, 13 e 14 - EDUCAÇÃO SUPERIOR
META 12 – ENSINO SUPERIOR
Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta
por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de
18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e
expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas,
no segmento público.
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META 13 – ENSINO SUPERIOR
Garantir que as instituições que atuam ou vierem atuar no município
possuam 75% (setenta e cinco por cento) de mestres e doutores no corpo
docente, em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior,
sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores.

META 14 – ENSINO SUPERIOR
Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto
sensu, contribuindo dessa forma para atingir a titulação anual de 60.000
(sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores, no território
nacional.

ANÁLISE SITUACIONAL

O ensino superior, também conhecido por muitos como ensino
universitário, apresenta dupla tarefa em relação ao desenvolvimento geral do
país. Procura atender articuladamente as metas de desenvolvimento educacional,
cultural, social e econômico em âmbito nacional e regional. No plano nacional
atende às políticas nacionais válidas para todo o Brasil e no plano regional atende
setorialmente às necessidades e solicitações do espaço social a que serve. Não
são funções separadas, mas se articulam dialeticamente para cumprirem várias
finalidades, dentre as quais as sociais, políticas, econômicas, culturais,
educacionais, científicas, tecnológicas, ambientais e outras.
Segundo a Lei nº. 9394/1996, a Educação Superior - ES tem como uma
de suas finalidades estimular o conhecimento dos problemas existentes, em
especial, no contexto nacional e regional, bem como prestar serviços
especializados à comunidade

estabelecendo

com ela

uma relação de

reciprocidade. Neste sentido, a finalidade precípua da ES é realizar a formação de
profissionais habilitados para atuarem nas diferentes áreas e campos de
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conhecimento, bem como intervirem frente aos problemas existentes nos distintos
contextos e realidades em que se inserem. Sob esta perspectiva, fundamenta-se
na defesa da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, já que o
ensino não se sustenta apenas na apropriação do conhecimento produzido, mas
também, na sua reflexão e redimensionamento à realidade.
Mediante tal análise, torna-se evidente a relevância do acesso e
permanência em uma Educação Superior de qualidade, bem como sua integração
com a comunidade local.
O município atualmente conta com duas Instituições de Ensino Superior,
sendo uma privada FECRA- Faculdade de Educação de Costa Rica que tem
convênios com UNIGRAN- Centro Universitário da Grande Dourados e outra
pública Universidade Aberta do Brasil (UAB) que mantém parcerias com a
Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) e Universidade Federal do
Mato Grosso do Sul (UFMS).
Dessa forma, são ofertados pelas duas IES, 18(dezoito) cursos de
graduação, 7(sete) cursos de pós-graduação além de dois cursos técnicos,
conforme demonstram os Quadros 13 e 14, o que possibilita aos munícipes várias
opções de formação profissional em nível superior.
Quadro 13 - Cursos ofertados na Rede Privada
CURSOS DE GRADUAÇÃO
 Pedagogia
 Tecnologia em negócios imobiliários
 Tecnologia em produção publicitária
 Tecnologia em análise e desenvolvimento
de sistemas
 Administração
 Serviço Social
 Ciências Contáveis
 Tecnologia em Agronegócio
 Letras
 Teologia

CURSOS
DE
PÓSGRADUAÇÃO

CURSOS
TÉCNICOS

 Metodologia e
Didática da Educação
Básica e Superior
 Educação
Especial
 Linguística
 Administração

 Técnico
em
enfermagem
 Técnico
em
Segurança do Trabalho

Fonte: Faculdade de Educação de Costa Rica
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Quadro 14 - Cursos ofertados na Rede Pública
CURSOS DE GRADUAÇÃO









Pedagogia
Letras
Matemática
Ciências Biológicas
Geografia
Educação Física
Administração Pública
Licenciatura em Computação

CURSOS DE PÓS-GRADUAÇÃO
 Especialização em Docência
Educação Infantil
 Educação no Campo
 Gestão Pública Municipal

na

Fonte: UAB- Universidade Aberta do Brasil – Polo de Costa Rica

Os cursos ofertados pela UAB no município de Costa Rica seguem os
princípios da EAD. As bases legais para a modalidade de EAD foram
estabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº. 9.394,
de 20 de dezembro de 1996), que foi regulamentada pelo Decreto nº. 5.622,
publicado no D.O.U. de 20/12/2005 (que revogou o Decreto nº. 2.494, de 10 de
fevereiro de 1998, e o Decreto nº. 2.561, de 27 de abril de 1998) com a
normatização definida na Portaria Ministerial n° 4.361, de 2004 (que revogou a
portaria Ministerial n° 301, de 07 de abril de 1998). Em 03 de abril de 2001, a
Resolução nº. 1, do Conselho Nacional de Educação estabeleceu as normas para
a pós-graduação lato e stricto sensu.
O Sistema foi criado pelo Ministério da Educação em 2005 no âmbito do
Fórum das Estatais pela Educação com foco nas Políticas e a gestão da
educação superior sob 5 eixos fundamentais:
1. Expansão pública da educação superior, considerando os processos de
democratização e acesso;
2. Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino
superior, possibilitando sua expansão em consonância com as propostas
educacionais dos estados e municípios;
3. A avaliação da educação superior à distância tendo por base os
processos de flexibilização e regulação em implementação pelo MEC;
4. As contribuições para a investigação em educação superior à distância
no país;
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5. O financiamento dos processos de implantação, execução e formação
de recursos humanos em educação superior à distância.
Assim sendo, o Programa UAB funciona com o apoio de pontos
chamados Polos de Apoio Presencial. São espaços físicos mantidos por
municípios ou governos de estado que oferecem infraestrutura física, tecnológica
e pedagógica para que os estudantes possam acompanhar os cursos UAB.
O EAD é um sistema tecnológico de comunicação bidirecional, que pode
ser massivo e que substitui a interação pessoal, na sala de aula, de professor e
estudante, como meio preferencial de ensino. Este se realiza pela ação
sistemática e conjunta de diversos recursos didáticos e pelo apoio de uma
organização e tutoria que propiciam a aprendizagem independente e flexível dos
estudantes.
Conforme o artigo 211 da Constituição Federal de 1988 será assegurado
pelo município, as melhorias da qualidade de ensino obrigatórias, no que se
referem à manutenção, custos e expansão da EAD e as tecnologias necessárias.
As instituições de ensino existentes, públicas, municipais, filantrópicas e privadas,
deverão ser equipadas e ampliadas no sentido de proporcionar a EAD,
possibilitando que as tecnologias de comunicação possam ser incorporadas em
todos os níveis e modalidades da educação, visando à profissionalização
conforme interessem o público existente.
A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu artigo
80, destaca: “O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de
programas de ensino à distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e
de educação continuada”. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação considera
ainda, a educação à distância como importante instrumento de formação e
capacitação de professores em serviço.
Costa Rica tornou-se um município Polo da UAB em 20 de maio de 2008,
conforme Seção 3 – nº. 95 do Diário Oficial da União. O projeto de implantação do
Polo em Costa Rica busca utilizar a EAD, como ferramenta para atingir a
população que não dispõem de tempo e condições suficientes para realização
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dos seus estudos. Este Programa tem contribuído significativamente para a
melhoria da formação dos professores.
Nesse sentido, desde implantação do Polo no município já foram
atendidos um total de 528 acadêmicos em nível de graduação e 194 em Nível de
especialização, totalizando formação há 722 profissionais, distribuídos nos anos
conforme exposto no Quadro 15.
Quadro 15 - População de Costa Rica que cursaram Ensino Superior - EAD
População de Costa Rica em idade escolar para o Ensino Superior
ANO
GRADUAÇÃO
ESPECIALIZAÇÃO
TOTAL
2008
109
109
2009
175
175
2010
25
25
2011
2012
61
61
2013
63
63
2014
181
108
289
Fonte: Secretaria Municipal de Educação e IES Públicas e Privadas

Considerando que a proposição de metas para a Educação Superior, o
presente PME versará sobre o necessário apoio do poder público municipal para
que estas instituições de Ensino Superior - IES instalada em seus limites possam
desempenhar sua missão educacional frente aos cursos oferecidos. Sob este
prisma, parcerias foram realizadas através da Secretaria Municipal de Educação,
para atender simultaneamente as necessidades de formação de novos
profissionais no âmbito do Ensino Superior, abrindo campo para a realização de
estágios supervisionados e programas de formação em serviço para os docentes
da Educação Básica e demais profissionais liberais.
Cabe ressaltar que a fomentação ao fortalecimento das IES, mediante
realização de parcerias reverteram em melhorias para a formação de profissionais
de nível superior e para a formação continuada para melhor atender não só às
demandas do comércio local, mas principalmente às necessidades das
instituições educacionais que visaram ao atendimento ao trabalho pedagógico dos
diferentes níveis da Educação Básica no tocante às diferentes modalidades de
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ensino, à avaliação do desempenho dos estudantes, dos distintos contextos e
espaços educativos, bem como à melhoria da qualidade da educação e
aprimoramento dos resultados do sistema educacional.
Além dos cursos em nível de graduação, as IES oferecem ainda cursos
específicos de pós-graduação lato e stricto-senso aos docentes e demais
profissionais que atuam no município de Costa Rica.
A taxa de escolarização no ensino superior em Costa Rica apresentou
oscilação em matrículas efetivadas nas instituições de Ensino Superior privada e
pública nos anos 2013 e 2014 conforme ilustra o Quadro 16.

Quadro 16 - Matrículas nos Cursos de Graduação no Ensino Superior
INSTITUIÇÃO

ANO
2013

2014

PRIVADA

181

219

PÚBLICA

224

85

TOTAL

405

304

Fonte: Instituições Pública e Privada de Ensino Superior de Costa Rica

Os dados apresentados mostram que houve diminuição de matrículas
efetivadas na instituição pública e aumento na instituição privada. No entanto, as
matrículas das duas instituições, na sua totalidade, evidenciam que houve um
decréscimo de matrículas do ano de 2013 para 2014. O decréscimo no número de
matrículas se justifica no aumento de jovens que buscam em centros
universitários de outros municípios e estados cursos que Costa Rica ainda não os
oferece.
Salienta-se que as IES instaladas no município estão centradas na
perspectiva de que nada lhes devem ser estranhos na busca de respostas aos
inúmeros problemas, na articulação da pesquisa, ensino, extensão e formação
criando as condições para o desenvolvimento humano e social.
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METAS 12, 13 e 14 – ESTRATÉGIAS
1. Incentivar a expansão das universidades públicas para o atendimento
da crescente demanda dos estudantes;
2. Estimular a pesquisa científica e a universalização do ensino superior
através dos cursos de graduação, pós-graduação e programas de extensão;
3. Qualificar o profissional para a aquisição de competências e
habilidades, conhecimentos específicos, o que lhes permitem exercer plenamente
suas atribuições;
4. Disponibilizar cursos com ênfase para as licenciaturas que contemplem
as necessidades municipais e regionais, buscando a qualificação profissional e
tecnológica dos segmentos envolvidos;
5. Apoiar a implantação e implementação de infraestrutura das instituições
do ensino superior público e/ou privado para o desenvolvimento do ensino, da
pesquisa e da extensão;
6. Fazer parcerias entre municípios circunvizinhos e outros órgãos para a
oferta do ensino superior compatível com a demanda e voltado a todas as áreas
do conhecimento no desenvolvimento das funções universitárias.
7. Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão, promovendo
intercâmbio com instituições de ensino, cultura e pesquisa em âmbito nacional e
internacional;
8. Incentivar pesquisa e investigação científica e sua divulgação, visando
o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e,
desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive;
9. Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade
e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
10. Desenvolver, até o ano de 2024, mecanismos de acesso e
permanência na educação superior das pessoas sujeitas à marginalidade social,
discriminação racial e étnica e as com necessidades educacionais especiais,
buscando a redução das desigualdades sociais;
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11. Buscar parceria com outras instituições para ampliar o número de
vagas e oferecimento de cursos profissionalizantes, inclusive na modalidade a
distância;
12. Estimular as instituições de ensino superior a identificar, na educação
básica, estudantes com Altas Habilidades/Superdotação, com vistas a oferecer
bolsas de estudos e apoio para o prosseguimento dos estudos;
13. Estimular a adoção, pelas instituições públicas, de programas de
assistência estudantil, tais como bolsa-trabalho ou outros destinados a apoiar os
estudantes;
14. Manter nas diretrizes curriculares dos cursos de formação de
docentes disciplinas relacionadas a questão de gênero, etnia, minorias, classe
social e demais abordagens de caráter social, religioso e outros.
15. Estabelecer política de incentivo para o acesso de professores aos
cursos de pós-graduação lato e stricto-sensu.
16. Articular com as IES locais, a implementação de oferta de educação
superior prioritariamente para a formação de professores para a educação básica,
com foco nas áreas com déficit de profissionais em áreas específicas.
17. Garantir das IES instaladas no município a realização do processo
contínuo de avaliação institucional, com vistas à participação de comissões de
avaliação e

com a aplicação de instrumentos de avaliação que orientem as

dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a qualificação do corpo docente,
atendendo a legislação quanto ao número de mestres e doutores;
18. Promover permanente articulação com as instituições de ensino
superior, com ênfase às públicas, para oferecimento aos trabalhadores em
educação de cursos de graduação, pós-graduação lato sensu stricto-sensu,
ampliando gradativamente o número de vagas de acordo com a demanda e
contribuindo para o aumento de mestres e doutores no município.
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METAS 15, 16, 17 e 18 - VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO
META 15 – FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME,
política nacional de formação da educação de que tratam os incisos I, II, III
do caput do art. 61 da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado
que todos os professores e as professoras da educação básica possuam
formação específica de área de conhecimento em que atuam.

META 16 - FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
Formar, em nível de Pós-Graduação, 70 % (setenta por cento) dos
professores da educação básica, até o último ano de Vigência deste PME, e
garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação
continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

META 17 – CONDIÇÕES DE TRABALHO E VALORIZAÇÃO
PROFISSIONAL
Valorizar os (as) profissionais do magistério da educação básica do
município de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais
profissionais com escolaridade equivalente, até o final da vigência deste
PME.

META 18 – CARREIRA, SALÁRIO E REMUNERAÇÃO
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 e, para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação
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básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional profissional,
definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição
Federal.

ANÁLISE SITUACIONAL

Ao tratar da educação, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu,
dentre os princípios norteadores do ensino, a valorização do magistério e a
garantia do padrão de qualidade, os quais foram traduzidos pela Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional em dispositivos que sinalizam para a progressiva
elevação

dos

níveis

de

formação

do

magistério

e

seu

permanente

aperfeiçoamento, assim como para a necessidade de definição de padrões
mínimos de qualidade no ensino. Essas questões, apesar da determinação
constitucional, apresentam-se, ainda hoje, como grandes desafios a serem
enfrentados no país.
É consenso na sociedade brasileira de que a baixa qualidade do ensino é,
atualmente, o maior problema da educação nacional e a sua superação
dependerá de ação forte e decidida dos governos e da própria sociedade. Para
reversão desse quadro, faz-se necessária uma intervenção na valorização do
magistério por meio de uma política global, a qual implica simultaneamente:
a) a formação profissional inicial;
b) as condições de trabalho, salário e carreira;
c) a formação continuada.
A experiência tem demonstrado que esses componentes não podem ser
tomados isoladamente, pois é a conjugação dos três que garante a sustentação
do entusiasmo, da dedicação e da confiança nos resultados do processo
pedagógico e a falta de apenas um deles compromete os resultados. Nesse
sentido, muitos esforços e recursos já foram defendidos pelos governos em
programas unilaterais, que desconsideram a simultaneidade necessária entre a
formação, às condições adequadas para o trabalho e a atualização profissional,
considerada única forma de se ter assegurado o retorno do investimento.
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Vale ressaltar que essa formação não se caracteriza, na grande maioria
das vezes, como uma política dos governos, uma vez que os profissionais da
educação, hoje, só ingressam na carreira mediante concursos públicos, depois de
concluída sua formação inicial.
Em termos de condições de trabalho, incluídas remuneração digna,
ambientes e recursos apropriados e valorização, garantida em planos de carreira,
as conquistas ainda estão distantes das aspirações e necessidades dos
profissionais da educação, fazendo-se necessária a devida atenção por parte dos
governos e da sociedade.
A formação permanente em serviço dos docentes é uma condição que se
impõe face não só aos avanços científicos e tecnológicos, mas a uma sociedade
que exige conhecimentos sempre mais amplos e profundos. Este último elemento
é o que mais tem sido objeto das Políticas Públicas Educacionais no sentido da
valorização do magistério.
A implementação de programas de formação inicial e continuada tem se
colocado como questão prioritária em todo o território nacional, uma vez que a
preparação do cidadão para a compreensão da sociedade e sua atuação
consciente nas relações sociais e econômicas depende da qualidade de sua
educação.
Em Costa Rica, há um número significativo de professores com curso
superior que atuam nas redes pública e privada conforme ilustram os Quadros 16,
17 e 18.
Quadro 17 - Porcentagem de Professores da Educação Básica com curso
superior
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Quadro 18 - Percentual de Professores da Educação Básica com curso
superior que atuam na rede pública

Quadro 19 - Percentual de Professores da Educação Básica com curso
superior que atuam na rede privada

Cabe ressaltar que o município conta com um significativo número de
professores com pós-graduação.

81
Rua Ambrosina Paes Coelho, 228 – Fone/Fax (0xx67) 3247-7048 CEP. 79550-000
subal@costarica.ms.gov.br

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Costa Rica
Procuradoria Jurídica do Município
Subsecretaria de Assuntos Legislativos
Gráfico 11 - Porcentagem de professores da educação básica com pósgraduação lato sensu ou stricto sensu

O Gráfico 11, aponta que 42,6 % dos professores que atuam na educação
básica com pós-graduação.
Atualmente, no município de Costa Rica, as redes estadual, municipal e
privada têm considerada a formação continuada de fundamental importância para
o trabalho docente e alguns investimentos foram realizados. Os cursos são
oferecidos ao longo do ano e têm atendido grande parte dos anseios dos
profissionais do magistério, conforme destaca o Quadros 20.

Quadro 20 - Cursos de formação continuada oferecidos aos profissionais da
educação
CURSOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA – 2014/2015
PACTO – Programa de Alfabetização
na Idade Certa
Formação em Educação Infantil
Formação por área específica
Pacto Nacional pelo Fortalecimento do
Ensino Médio

Jornada Pedagógica
Oficinas Pedagógicas
Seminários
Semana Pedagógica

Fonte: SEMED

A

valorização

dos

profissionais

da

educação

inclui,

portanto,

obrigatoriamente, o investimento em sua qualificação contínua, tanto no domínio
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de conhecimentos específicos de sua área e de métodos e procedimentos que
provam à aprendizagem dos alunos, como de mecanismos que lhe permitam a
utilização das novas tecnologias a serviço da educação, assegurando ainda o
cumprimento da Lei Federal que aprova o Piso Salarial Nacional para professores
com habilitação em nível médio.
Os Quadros 21, 22 e 23 mostram o rendimento médio dos profissionais
que atuam na educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.
Quadro 21 - Rendimento médio dos profissionais que atuam na Educação
Básica – Educação Infantil
Rendimento médio dos profissionais que
atuam na Educação Básica – Educação
Infantil com 20 horas
Rede Pública

2013

2014

1.034,31

1.091,92

Rede Privada

1.100,00

1.100,00

Fonte: SEMED

Quadro 22 - Rendimento médio dos profissionais que atuam na Educação
Básica – Ensino Fundamental
Rendimento médio dos profissionais que
atuam na Educação Básica – Ensino
Fundamental com 20 horas
Rede Pública

2013

2014

1.330,00

1.430,00

Rede Privada

1.100,00

1.100,00

Fonte: SEMED

Quadro 23 - Rendimento médio dos profissionais que atuam na Educação
Básica – Ensino Médio
Rendimento médio dos profissionais que
atuam na Educação Básica – Ensino Médio
com 20 horas
Rede Pública
Rede Privada

2013

2014

1.753,00

1.800,00

-

-

Fonte: SEMED

83
Rua Ambrosina Paes Coelho, 228 – Fone/Fax (0xx67) 3247-7048 CEP. 79550-000
subal@costarica.ms.gov.br

Estado de Mato Grosso do Sul
Prefeitura Municipal de Costa Rica
Procuradoria Jurídica do Município
Subsecretaria de Assuntos Legislativos
As condições de trabalho, como jornada adequada, à sua carga horária,
concentração de aulas em um único estabelecimento, compatibilização com as
possibilidades

do

aluno

e

disponibilidades

de

tempo

para

atividades

complementares devem ser, da mesma forma, consideradas na formulação das
políticas educacionais.
Paralelamente à formação e às condições dignas de exercício
profissional, em mesmo grau de importância, destacam-se a necessidade de
salários compatíveis com os níveis de formação e o compromisso social e político
dos trabalhadores de educar as gerações para uma sociedade em constante
transformação.

ESTRATÉGIAS DAS METAS 15, 16, 17 e 18
1. implantar ações para formação inicial e continuada dos trabalhadores
da educação, por meio de cursos de graduação, pós-graduação latu-sensu e
stricto- sensu e de programas de formação por área específica;
2. promover ações em conjunto com as instituições de educação superior,
para o desenvolvimento de pesquisas e ações de extensão que atendam às
necessidades do município;
3. valorizar os trabalhadores em educação com adequação salarial
correspondente à formação inicial e continuada, independentemente da situação
funcional, e com garantia dos direitos funcionais àqueles cedidos para
instituições;
4. garantir estrutura física e pedagógica que possibilitem condições
adequadas de trabalho aos profissionais do magistério;
5. valorizar os trabalhadores em educação, em forma de incentivo salarial,
quando da necessidade de deslocamento para atuação em escolas do campo;
6. formar os trabalhadores da educação para conhecimento e valorização
do patrimônio histórico, cultural e ambiental do Município e do Estado, como
conteúdo a ser contemplado nas matrizes curriculares da educação básica;
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7. promover permanente articulação com as instituições de ensino
superior, com ênfase às públicas, para oferecimento aos trabalhadores em
educação de cursos de graduação, pós-graduação latosensu stricto-sensu,
ampliando gradativamente o número de vagas de acordo com a demanda;
8. proporcionar cursos de educação profissional, destinados à formação
de pessoal de apoio para as áreas de administração, multimeios, manutenção de
infraestrutura escolar e preparo de alimentação escolar;
9. garantir a abertura de concursos públicos e ou nomeação de
concursados quando houver vagas puras para profissionais em educação;
10. incentivar a participação dos profissionais da educação da rede
municipal de ensino em eventos da área educacional, no âmbito local, estadual e
nacional;
11. garantir o programa de formação inicial e continuada nas áreas de
deficiência mental, auditiva, visual, altas habilidades e distúrbios da comunicação
para professores do ensino regular, incluindo cursos de Língua Brasileira de
Sinais LIBRAS e BRAILE.
12. estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o
final da 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;
13. incentivar a oferta e a criação de novos cursos, inclusive a distância
que visam qualificar os profissionais que atuam na Educação de Jovens e
Adultos.
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META 19 - GESTÃO DEMOCRÁTICA
Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) 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.

ANÁLISE SITUACIONAL
Desde a promulgação da Constituição de 1988, tem se discutido e
proposto mecanismos que promova a participação da sociedade civil em
diferentes instâncias para que de fato garanta o exercício da gestão democrática
por meio de participação colaborativa e representativa da população em tais
proposições. Entretanto, esta instância reconhecida e valorizada nos planos das
políticas públicas, por si só não garante uma participação da sociedade que seja
de fato forte, regular, eficiente, representativa e fundamentada em valores e
princípios de solidariedade e de cooperação comunitárias.
Neste pressuposto, ao referir à Democracia, necessariamente, temos que
aludir sobre os nossos direitos como cidadãos e como pessoas socialmente
construídas e constituídas na e pela sociedade. Assim, a cultura democrática será
criada através de processos de uma gestão que envolvam experiências de
participação colaborativa, de problematizações, decisões grupais e democráticas,
encontro de alternativas coletivas e representativas do bem público.
A consolidação da democratização empreende vários intentos e
mobilizações e estes são sempre dirigidos à defesa do direito da sociedade civil
de poder para participar e interferir em algum momento no processo de
elaboração, construção e implementação das políticas públicas. Em verdade,
trata-se da criação de um diálogo permanente entre poder público e sociedade
em seus diferentes setores no qual são constituídos espaços para expressarem e
serem escutados em suas necessidades.
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Contudo, vale também assinalar que o fato de haver formas e expressões
diferenciadas de participar, isso não subtrai o conteúdo político e qualitativo da
participação, enquanto processo democrático, ativo e coletivo. A gestão
democrática e gestão participativa não restringe apenas ao campo educacional,
mas se faz presente no entendimento de participação na gestão pública como
base para o desenvolvimento das instituições e dos sistemas de ensino.
Enquanto lei complementar, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB) Lei nº. 9.394/1996), no art. 14, estabelece e regulamenta as
diretrizes gerais para a educação e seus respectivos sistemas de ensino,
definindo, como responsabilidade dos sistemas de ensino, o estabelecimento de
norma relativas à gestão democrática do ensino público, a partir dos seguintes
princípios: “I - participação dos profissionais da educação na elaboração do
projeto pedagógico da escola” e “II - participação das comunidades escolar e local
em conselhos escolares ou equivalentes”.
No município de Costa Rica – MS, a gestão democrática e participativa
está associada a fatores que norteiam a participação direta da comunidade na
gestão escolar, a partir da participação ativa nos conselhos municipais que
acompanham não só o processo de gestão escolar, mas a gestão financeira e
aplicação dos recursos públicos oriundos da educação, como o Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (CACS – FUNDEB) e Conselho
de Alimentação Escolar

(CAE), Associações de Pais e Mestres (APM),

garantindo a participação de pais, professores, funcionários e alunos, sendo que
ambos são compostos por membros titulares e suplentes, com representações
dos segmentos educacionais, entidades, órgãos fiscalizadores e sociedade civil
organizada.
Por meio da gestão democrática proporcionada no município é possível
assegurar a participação da comunidade escolar na elaboração do Plano
Municipal de Educação, da proposta pedagógica e do regimento escolar dos
estabelecimentos de ensino, bem como na avaliação da aprendizagem dos
estudantes, dos profissionais da educação e da escola. Cabe destacar que o
município está pautado em mecanismos para a efetivação da gestão democrática
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da educação, sendo necessário apenas garantir sua continuidade e aperfeiçoar
seu funcionamento, assegurando ainda um acompanhamento mais amplo e
participativo e definindo critérios a partir das estratégias propostas neste plano.
O Quadro 24 demonstra os instrumentos de gestão democrática no
município.
Quadro 24 - Instrumentos de Gestão Democrática
Instrumentos de
Gestão
Democrática
Sistema de
Ensino

Rede Municipal

Rede Privada

Rede Estadual

Participa do Sistema
Estadual de Educação

Sistema Próprio

Sistema Estadual de
Educação

Em Elaboração

Em Elaboração

Plano Estadual de
Educação - Lei nº
4.621/2014
Conselho Estadual de
Educação de MS
(CEE MS)
CACS - FUNDEB

Plano de
Educação

Conselho Municipal de
Educação (Previsto no
PME)
CACS - FUNDEB

Conselhos
e Fóruns

***
***

CAE

***

***

***

Fórum Estadual de
Educação de MS
(FEEMS);
Fórum Estadual de
Educação de Jovens
e Adultos (FEEJA)
Colegiado Escolar

***

Grêmio Estudantil

Grêmio Estudantil

Associação de Pais e
Mestres

Associação de pais e
mestres

Associação de pais e
mestres

Gestão
Democrática

Eleição de Diretores e
Diretores Adjuntos
nas escolas
Fonte: SEMED / PEE / MS.

Os dados apresentados no quadro elucidam que embora haja os
instrumentos, ainda há necessidade de criação e fortalecimento de políticas e
práticas efetivas com vistas à consolidação da gestão democrática da educação,
com

vista

na

consolidação

de

mecanismos

institucionais

devidamente

regulamentados de participação efetiva da comunidade nas decisões dos
sistemas e das instituições de ensino.
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A participação coletiva no campo educacional constitui um grande avanço
na construção de uma educação emancipadora, norteada com base nos
interesses comuns, assegurando a aplicação dos recursos públicos de forma
transparente, associada a uma efetivação da unidade escolar com a comunidade
na qual está inserida.

META 19 - ESTRATÉGIAS
19.1 Mobilizar o Conselho Municipal de Educação, o Conselho de
Alimentação Escolar e o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do
FUNDEB, os Sindicatos, as organizações não-governamentais, o Tribunal de
Contas, as Procuradorias da União e do Estado, a Câmara Municipal de
Vereadores, para exercerem o acompanhamento, o controle e a fiscalização
necessária ao cumprimento da transferência, distribuição e aplicação dos
recursos destinados à educação;
19.2 Aprovar e implementar até o término da vigência deste Plano, Lei
específica do Sistema Municipal de Ensino disciplinando a gestão democrática da
educação municipal e criar o Conselho Municipal de Educação, visando a
autonomia normativa e administrativa da Educação Pública Municipal;
19.3 Apoiar e incentivar a partir da vigência do Plano Municipal de
Educação as organizações estudantis, associações de pais e mestres, conselhos
escolares, como espaço de participação no exercício da cidadania;
19.4 Elaborar normatizações que disciplinam a gestão democrática no
âmbito municipal para a nomeação de diretores e diretoras de escola, constituição
de Fóruns permanentes de Educação, Conselhos Escolares e Conselho Municipal
de Educação, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, dos
Conselhos de Alimentação escolar, Associação de Pais e Mestres, Agremiação
Estudantil;
19.5 Propiciar em parceria com entes federados formação continuada aos
membros dos órgãos de gestão democrática para o bom desempenho de suas
funções;
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19.6 Implementar processos de autonomia pedagógica, administrativa e
de gestão financeira nos estabelecimentos de ensino;
19.7 Participar de programas de formação de diretores e gestores
escolares, bem como aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a
definição de critérios objetivos para o provimento de cargos.
19.8 Fortalecer o processo de gestão democrática, através da
consolidação do Colegiado Escolar, do Grêmio Estudantil, Conselho Escolar,
assegurando no Regimento Escolar e na Proposta Político Pedagógica.
19.9 Promover, em parceria com IES, cursos de formação continuada
e/ou de pós-graduação para diretores e gestores escolares, na vigência deste
PME.
19.10 Coordenar por meio do Fórum Municipal de Educação o
monitoramento da execução do PME a partir de sua vigência.
19.11 Assegurar os direitos à eleição de diretor e vice-diretor das escolas
públicas, entre os ocupantes de cargos de provimento efetivo do quadro do
magistério, com formação em Pedagogia e/ou pós-graduação em Administração
Escolar ou Gestão Escolar;
19.12 Participar em parceria com a União e Estado, de programas de
capacitação e formação continuada para gestores escolares.

META 20 - FINANCIAMENTO E REGIME DE COLABORAÇÃO
Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no
mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do
País no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a
10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.
ANÁLISE SITUACIONAL
De acordo com a Constituição Federal de 1988, a educação é um direito
de todos os brasileiros, independente de sua condição social. Para tanto, essa
garantia é de responsabilidade do Estado e da Família, ficando a cargo do
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Estado, União e Municípios, em regime de colaboração, a estrutura e as fontes de
financiamento.
No art. 212 e no art. 60 do Ato das Disposições Transitórias da
Constituição Federal estabelecem as orientações de aplicação desses recursos
que se desdobram na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº
9.394/1996 que define em seu artigo 74, que a União, em colaboração com os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, “estabelecerá padrão mínimo de
oportunidades educacionais para o ensino fundamental, baseado no cálculo do
custo mínimo por aluno, capaz de assegurar ensino nos padrões de qualidade
estabelecidos pelo MEC. O custo mínimo de que trata este artigo será calculado
pela União ao final de cada ano, com validade para o ano subsequente,
considerando variações regionais no custo dos insumos e as diversas
modalidades de ensino” e, em seu artigo 75, que “a ação supletiva e redistributiva
da União e dos Estados será exercida de modo a corrigir, progressivamente, as
disparidades de acesso e garantir o padrão mínimo de qualidade de ensino”.
Assim, fica garantido como percentuais mínimos da receita resultante de
impostos à manutenção e desenvolvimento do ensino: 18% da receita da União e
25% da receita líquida resultante de impostos dos estados, Distrito Federal e
municípios, incluindo-se as transferências ocorridas entre esferas de governo.
Além disso, o mesmo artigo estabelece que os programas suplementares de
alimentação e de assistência à saúde do estudante no ensino fundamental sejam
financiados com recursos de contribuições sociais como o salário-educação e
outros recursos suplementares.
A legislação informa que os Estados são responsáveis pelo Ensino
Fundamental e Médio, enquanto os Municípios têm a responsabilidade sobre a
Educação Infantil (creches e pré-escolas), Ensino Fundamental e Educação de
Jovens e Adultos; e a União, sobre o Ensino Superior. Outra forma de analisar o
investimento na Educação é basear-se no PIB (Produto Interno Bruto), dividindo
pela população residente no país. Desta forma, teremos o valor per capita,
conforme observa-se no Quadro 25.
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Quadro 25 - Estimativa de Investimento Total em Educação por Esfera de
Governo
Estimativa do Percentual do Investimento Total em Educação por Esfera de Governo,
em relação ao Produto Interno Bruto (PIB) Brasil 2008 - 2012
Percentual do Investimento Público Total em relação ao PIB
Ano
Esfera de Governo
Total
União
União Estados e
Municípios
Distrito Federal
2008
4,7
0,8
2
1,9
2009

4,9

1

2

1,9

2010

5

1

2

2

2011

5,2

1,1

2,1

2

2012

5,5

1

2,2

2,3

(*) Investimento direto: trata-se apenas de gastos com educação pública. Ou seja, esse dado
inclui dinheiro estatal que é usado exclusivamente nas escolas pelos governos, em todos os
níveis.
Fonte: INEP

Quadro 26 - Gasto total com a educação por Esfera de Governo
Ano

Gasto total com a educação (**)
Todos os níveis União
União Estados e
Distrito Federal

Municípios

2008
5,4
1
2,3
2,1
2009
5,7
1,2
2,3
2,2
2010
5,8
1,2
2,3
2,3
2011
6,1
1,3
2,5
2,3
2012
6,4
1,3
2,5
2,5
(**) Gasto total: inclui todos os gastos estatais em educação, pública ou privada. Esse dado
considera o investimento direto (definição acima) e também bolsas de estudo concedidas
pelo Estado, renúncia fiscal para escolas e universidades e despesas para aposentadoria
futura de profissionais de educação que ainda estão na ativa. Fonte: Inep/MEC - Tabela
elaborada pela DEED/Inep

Quando se observa o gasto total, nota-se um avanço significativo de 2008
a 2012 (último dado disponível): de 5,4% para 6,4% do PIB. No entanto, a
participação da União é muito menor do que seu potencial de arrecadação dos
tributos dos cidadãos brasileiros, porém os Estados e Municípios, entes federados
com menor potencial de arrecadação, especialmente os municípios ficam
responsáveis pela aplicabilidade maior de recursos, o que leva aos desníveis de
parâmetros qualitativos na educação do nosso país, ou seja, uma oferta escolar
muito diferenciada, pois a mesma está totalmente dependente dos recursos
próprios de cada município. Diante dos fatos mencionados evidencia-se que o
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investimento em educação não acompanha as necessidades impostas pelo
mundo contemporâneo.
Ressalte-se, entretanto, que houve grandes avanços logrados no decorrer
dos últimos anos como, por exemplo, a criação do FUNDEB em substituição do
FUNDEF, do Piso Nacional para o Magistério e a ampliação da obrigatoriedade
da educação para 4 a 17 anos até 2016 – somadas às novas metas do PNE. Mas
há de compreender que junto com a ampliação do atendimento incorre também
na contratação de novos professores, aumento da merenda escolar e na
ampliação do total de unidades escolares e do transporte escolar o que demanda
mais investimento público em relação ao PIB ocorrido na última década.
Quadro 27 - Receita resultante dos Impostos e transferências para o
município
Programas
/Convênios
Rede Física
Educ Bás Obras Ampliação Uab
Proinfância
Projeto De
Educação
Especial
Quota Estadual /
Municipal
Brasil Carinhoso
- Transferência
Direta
Plano De Ação
Articulada Transferência
Direta
Programa
Nacional de
Alimentação
Escolar
PNATE

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

103.172,21

700.000,00

432.888,73

432.888,73

6.840,90

186.465,34

195.748,17

251.329,16

305.043,92

388.280,86

510.820,91

566.268,67
134.848,60

97.061,88

177.210,00

90.112,00

124.040,40

179.460,00

181,860,00

228.684,00

288.080,00

443.300,00

66.809,34

86.788,52

66.678,52

76.758,49

89.454,71

97,061,88

65.928,83

Fonte: FNDE-http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde (consulta em 04/03/2015)

Os impostos formam a somativa e desta, 25% no mínimo são repassados
obrigatoriamente para a educação. Além disso, há ainda outras receitas: Salário
Educação, Transferências de Convênios da União e Educação e Transferência de
Convênio do Estado – Educação (Transporte Escolar).
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Quadro 28 - Quadro de Transferências de Convênios da União e do Estado
 ITCMD – Imposto sobre Transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens
ou direitos (estadual);
 ITCD – Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doações de quaisquer bens
ou direitos- ITCMD
 ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
Estado e Distrito
 ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Federal
Prestações de Serviços de Transportes Interestaduais e Intermunicipais e de
Comunicação.
 ICMS – Desoneração de Exportações (LC 87/96)
 IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
 FPE – Fundo de Participação dos Estados
 FPM – Fundo de Participação Municipal
 ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
 IPIexp – IPI Exportação
 IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
Municípios
 ICMS – Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre
Prestações de Serviços de Transportes Interestaduais e Intermunicipais e de
Comunicação.
 ICMS – Desoneração de Exportações (LC 87/96)
 Receitas da dívida ativa tributária relativa aos impostos elencados neste quadro, bem como juros e
multas eventualmente incidem em ganhos auferidos em decorrência das aplicações financeiras dos
saldos da conta do FUNDEB.

Fonte: FNDE-http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde (consulta em 04/03/2015)

Já os impostos IPTU, ITBI e ISS, IRRF são considerados impostos
próprios que estão fora da composição do Fundo, porém com a obrigatoriedade
de aplicação de no mínimo 25 % destinados a Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino conforme artigo 212 da CF/88. Em conformidade com a MP nº. 339/06,
nos artigos 21, 22 e 23 que tratada utilização dos recursos dos Fundos, inclusive
aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos Estados,
pelo Distrito Federal e pelos Municípios, no exercício financeiro em que lhes
forem

creditados,

em

ações

consideradas

como

de

manutenção

e

desenvolvimento do ensino para a educação básica pública, conforme disposto no
Art. 70 da Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.
Além desses recursos, complementará o FUNDEB uma parcela de
recursos federais, sempre que, no âmbito de cada estado, o valor por aluno não
alcançar o mínimo definido nacionalmente, a cada ano, conforme regulamenta o
art. 2º do Decreto nº 6.091, de 21 de abril de 2007. O valor ampliado por meio do
Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), ainda está em elaboração e faz parte das
estratégias do Plano Nacional de Educação (Lei nº. 13.005/2014) faltando um ano
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de prazo para sua implantação. Os estados e municípios devem, ainda, destinar
15% das demais receitas de impostos e transferências não incluídas no FUNDEB
na manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental.
O Quadro 29 apresenta o número de matrículas, conforme censo escolar
2014, da rede municipal de ensino, divididos por níveis de atendimento.

Quadro 29 - Número de matrículas da rede municipal
Etapa
Creche - 0 a 03 anos
Pré-escola – 4 e 5 anos
Ensino Fundamental anos
iniciais
Ensino Fundamental anos finais
EJA
Total Geral

2010
365
484
1.034
677
68
2.628

Nº Alunos
2011
2012
386
501
524
517
1.223
1.400

2013
605
481
1.263

2014
619
573
1.285

656
74
2.863

623
94
3.066

682
127
3.286

645
126
3.189

Fonte: SEMED

Em relação ao quantitativo de matrículas, o valor do Custo AlunoQualidade é que garantirá o mínimo necessário para o desenvolvimento da
educação, conforme já se mencionou anteriormente, uma vez que a União
complementará os recursos dos estados e municípios que não alcançarem esse
valor mínimo. Ainda na referência dos gastos educacionais, podemos destacar
todas as modalidades de atendimentos necessários para manutenção da
educação básica, contando também com recursos oriundos da União, convênios
estaduais e repasses de transferência direta através do Plano de Ações
Articuladas (PAR) e programas educacionais como o PNAE (Programa Nacional
de Alimentação Escolar) e PNATE (Programa Nacional de Transporte Escolar).
Os Quadros 30 e 31 apresentam o número de atendimentos referentes
aos programas relacionados à transferência de recursos da União ou através de
convênios com a rede estadual.
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Quadro 30 - Transporte Escolar por esfera administrativa
Rede
de
Ensino

Convênio/Custo Anual
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Repasse

66.809,34

86.788,52

66.678,52

76.758,49

89.454,71

97.061,88

2014
65.928,83

Custo total

561.953,18

Contra
partida

496.026,35

Fonte: SEMED

Quadro 31 - Alimentação escolar da rede municipal de ensino

Fonte: SEMED

Estudos mostram que a vinculação mínima de 18% para a União e 25%
para estados e municípios não asseguram o montante de recursos para superar
os problemas educacionais do Brasil. A elevação dos recursos financeiros como
percentual do PIB exige ação articulada entre a União, estados, DF e municípios
no sentido de ampliá-los. Nesse sentido, a Meta 20 do Plano Nacional de
Educação (PNE), determina a ampliação do investimento público em educação
pública de forma a atingir, no mínimo, no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei, o
patamar de 7% do PIB do País e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB, ao final
do decênio. Observa-se ainda que o valor de 10% do PIB não será investido
integralmente em educação pública de atendimento direto. O § 4° do art. 5° do
PNE prevê a contabilização, como investimento em educação pública, dos
recursos destinados às parcerias público-privadas, como o PROUNI (Programa
Universidade para Todos), FIES (Financiamento Estudantil), PRONATEC
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(Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego), Ciência sem
Fronteiras e convênio com creches e pré-escolas de educação especial.
Assim o PME, propõem estratégias de acompanhamento e controle dos
recursos aplicados em educação pelo Município, Estado e União e do movimento
das matrículas da educação básica, com a finalidade de enxergar as
possibilidades de cumprimento das metas do PNE.

META 20 – ESTRATÉGIAS
20.1 Implementar mecanismos de fiscalização e controle que assegurem
o rigoroso cumprimento do art. 212 da Constituição Federal, em termos de
aplicação dos percentuais mínimos vinculados à Manutenção e Desenvolvimento
do Ensino (MDE), através da análise do demonstrativo de gastos elaborado pelo
poder executivo e apreciado pelo legislativo, em audiência pública quadrimestral e
o demonstrativo encaminhado mensalmente ao Conselho de Acompanhamento e
Controle do FUNDEB, além de divulgação por meios de comunicação à
sociedade em geral;
20.2 Garantir uma política orçamentária que atenda a todas as etapas e
modalidades de ensino, de forma igualitária com vista a melhoria do processo
educativo;
20.3 Em regime de colaboração entre, União, Estado e Município,
viabilizar recurso financeiro para:
a) construção de um anfiteatro para uso de toda a comunidade escolar
até o fim da vigência deste PME;
b) construção de um centro múltiplo para uso da comunidade escolar,
em um único complexo, compreendendo: Horto florestal dotados dos laboratórios
de química, física, biologia e uma área de amplo espaço para prática de esportes,
cultura e lazer (dotados de quadras: tênis, areia, judô, capoeira, danças, natação
e ginástica), até o final da vigência deste PME;
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c) construção de Centros de Educação Infantil para atender a
universalização das crianças a partir dos 4 anos até 2016 e no mínimo 70% da
população manifesta de crianças de zero a 3 anos até o ano de 2025;
d) construção de escolas para atender a universalização o ensino
fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze)
anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos estudantes
concluam essa etapa na idade recomendada, até o ano de 2025.
20.4 Garantir às escolas e centros de educação infantil, de acordo com as
necessidades, trocas, reformas e manutenção de equipamentos e mobiliário em
geral e reforma dos seus prédios.
20.5 Participar do pacto dos entes federados e cumprir as determinações
para atingir os 10% do PIB, até 2025.
20.6 Aplicar, na íntegra, os percentuais mínimos de recursos vinculados
para a educação, e garantir a ampliação de verbas no atendimento das demandas
da educação básica e suas modalidades, conforme determina a Constituição
Federal;
20.7 Consolidar as bases da política de financiamento, acompanhamento
e controle social da educação pública, em todos os níveis, etapas e modalidades,
por meio da ampliação do investimento público em educação pública em relação
ao PIB.
20.8 Buscar recursos financeiros que apoiem a ampliação e qualificação
das matrículas das crianças em creches e pré-escolas, a construção, a ampliação
e reforma dos prédios, implementação de equipamentos, materiais didáticos e
mobiliários específicos e o desenvolvimento de políticas de formação inicial e
continuada aos profissionais da educação infantil, a partir da vigência deste PME.
20.9 Ampliar e reestruturar as unidades escolares e capacitar os
profissionais para atender a demanda da educação inclusiva, na vigência deste
PME.
20.10 Ampliar e assegurar financiamento, em regime de colaboração com
a União, e Estado MS para políticas e estratégias de solução de problemas do
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transporte escolar enfrentados, em relação ao gerenciamento e pagamento de
despesas, na vigência deste PME.
20.11 Reivindicar a complementação do custo Aluno-Qualidade inicial
(CAQi), caso seja necessário, pelo governo federal, dentro de um ano contatos a
partir da vigência deste PME.
20.12 Adequar, se necessário, o CAQ em relação às necessidades da
educação de qualidade de cada etapa e modalidade da educação básica,
seguindo os critérios do PNE, a partir do cálculo e do acompanhamento regular
dos indicadores de gastos educacionais com investimentos em qualificação e
remuneração do pessoal docente e dos demais profissionais da educação
pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de instalações e
equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-escolar,
alimentação e transporte escolar.
20.13

Adequar

gradativamente,

os

padrões

de

infraestrutura

estabelecidos na legislação educacional para a Educação Básica, compatíveis
com o tamanho dos estabelecimentos e com a realidade local incluindo:
a) instalação para laboratórios de ciências;
b) informática e equipamento multimídia para o ensino;
c) instalações sanitárias e condições para a manutenção da higiene em
todos os edifícios escolares;
d) atualização e ampliação do acervo das bibliotecas, incluindo material
bibliográfico de apoio aos professores e aos alunos;
e) espaço para esporte e recreação;
f) equipamento didático-pedagógico de apoio ao trabalho em sala de aula.
20.14 Assegurar recursos financeiros junto à União para a implantação da
educação em tempo integral, construindo ou reformando prédios escolares com
padrão adequado de atendimento, bem como para a aquisição de material
didático, equipamentos e demais materiais necessários para a diversidade de
atividades educativas.
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