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UNIDADE I  

1. Dados gerais do Município 

1.1. Histórico 

HISTÓRICO DE VERA MENDES – PI 

15/06/2015 

 

Nos primórdios da história de Vera Mendes viveu no lugar Recanto, o senhor Manoel 

Raimundo da Vera este teve muitos filhos, os quais povoaram toda região. No lugar Morro da 

Onça na data Jaicós morava Antoninho Mendes de Carvalho pai de Bárbara Mendes de 

Carvalho casou com Antônio Raimundo da Vera, filho de Raimundo Manoel da Vera. A origem 

do nome Vera Mendes está ligada diretamente às famílias Vera e Mendes. 

Com o crescimento da população foi criada a primeira feira no dia 17 de julho de 1960 no 

povoado Umbuzeiro Ferrado que logo após a Câmara de Vereadores de Itainópolis aprovou a 

criação do povoado. 

A capela foi instituída em maio de 1963 construída pelo seu povo em honra a São Sebastião 

padroeiro dessa terra. 

O primeiro professor foi José Mendes de Sousa que também foi vereador que lutou pela 

aprovação do plebiscito, junto com a população, que teve total apoio dos deputados Humberto 

Reis da Silveira, Barros Araújo, Fernando Monteiro e do Presidente da Assembleia Legislativa 

Kleber Eulálio. 

 

Finalmente, depois das várias reivindicações dos moradores do povoado Umbuzeiro Ferrado, 

em 14 de dezembro de 1995, foi então aprovado a lei Estadual nº 4.810 que desmembrou da 

cidade de Itainópolis, criando um novo Município, denominado de Vera Mendes. 

O Município de Vera Mendes – PI situa-se no centro sul do Estado do Piauí, possui uma 

extensão territorial de 342 km², com latitude 07º36’12” sul e a uma longitude 41º28’58” oeste, 

estando a uma altitude de 297 metros. O acesso ao município é feito pela rodovia PI 

pavimentada PI245 Valdemar de Sousa Mauríz. Está localizado à 62 km do município de Picos 

(cidade polo da microregião) e 372 km da Capital Teresina. 

 ASPECTOS DEMOGRAFICOS  

O município apresenta um contingente populacional, que conforme o censo 2010 é de 2.986, 

sendo 1.492 homens e 1.494 mulheres. A distribuição deste contingente está concentrada 

principalmente na zona rural – 68% e 32% na zona urbana e a densidade demográfica é de 9 

habitantes por Km². A maioria se declara católico. O eleitorado do município de Vera Mendes 

conforme o TRE-PI é de 3.162. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estados_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Piau%C3%AD
http://pt.wikipedia.org/wiki/Latitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Longitude
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 CLIMA 

O clima é considerado tropical semiárido, quente e seco, com duração do período seco de 7 a 8 

meses apresentando uma temperatura que varia 22ºC a 38ºC. São consideradas duas estações 

bem distintas: o verão, período de seca e o inverno período das chuvas que se estende de Janeiro 

a Maio. A média pluviométrica do município é de 800 a 1,400 mm, quando o inverno é 

considerado bom. Em tempos de secas é bem abaixo da média citada. 

 SOLO 

Os solos predominantes no município são os aluviaiseutróficos associados alatosolos vermelho, 

amarelo e solos indiscriminados concrescionários tropicais com cultura de milho, feijão e 

mandioca.  

 RELEVO 

As formas de relevo da região em apreço compreende principalmente, superfícies tabulares 

reelaboradas (chapadas baixas) relevo plano com partes suavemente onduladas e altitudes 

variando de 150 a 300m, superfícies, tabulares cimeiras (chapadas altas), com relevo plano, 

altitude entre 400 a 500m, com grandes mesas recortadas e superfícies onduladas com relevo 

movimentado, em costas e prolongamento residuais de chapadas, desníveis e encostas mais 

acentuadas de vales, elevações (serras, morros e colinas) com altitudes de 150 a 500m 

(Jacomine et al., 1986).  

 RECURSOS HIDRICOS 

Os principais cursos d´agua que drenam o município são os riachos Gambá e Chopeiro. Águas 

subterrâneas no município de Vera Mendes pode se destinguir num domínio hidrogeológico 

caracterizado pelas rochas sedimentares pertencentes a bacia do Parnaiba, as quais englobam o 

grupo serra grande e as formações Pimenteiras e cabeças. As rochas do grupo serra grande 

correspondem a arenitos e conglomerados e normalmente apresentam um potencial médio, no 

que diz respeito a ocorrência de água subterrânea, tanto do ponto de vista quantitativo quanto 

qualitativo. A formação pimenteiras não apresenta importância hidrogeologica pelo fato de 

possuir constituintes litológicas da baixa permeabilidade ocorre em toda a porção central da 

área. As características litológica da formação cabeça indicam boas condições de 

permeabilidade e porosidade, favorecendo assim o processo de recarga por infiltração direta 

das águas de chuva. Tal aqüifero se constitui no mais importante elemento de armazenamento 

de água subterrânea do município, ocupando 40% da área total do mesmo. 

 VEGETAÇÃO 

A vegetação do município é típica da região do semiárido predominando a floresta caducifólica 

e ou floresta sub-cacifólica / serrado/caatinga arbustiva densa e aberta, cercada de matas secas 

indicativas da região, apresentando certo grau de devastação. São encontradas nessa região os 

juazeiros, carnaubais, jurema, catingueira, marmeleiro e outras espécies próprias da caatinga do 

sertão.  

 FAUNA 
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Com relação à fauna podemos destacar a existência de algumas espécies de animais silvestres 

como: tatu, tamanduá, gambá, raposa, cobras, peba, seriema, cutia, gavião, jacu, preá, mocó e 

uma variedade de pequenas aves silvestres. Existem também enxames de abelhas como: 

Europa, jataí, arapuá, abelha branca, brabo, breu, exu, maribondo, capuxú, etc. 

  

ASPECTOS CULTURAIS E RELIGIOSOS 

 Cultura artística  

Destacam as danças populares como reisado, quadrilhas juninas, festas de sanfona, cantoria, 

São Gonçalo, valsa. 

 Religiosos 

A maioria da população de Vera Mendes festeja o Padroeiro São Sebastião, sendo o dia 20 de 

Janeiro feriado municipal, os festejos de São José, no povoado Gameleira, dia 19 de março, e 

também o festejo de nossa Senhora dos Remédios, no dia 15 de agosto no povoado Jiboia. O 

município tem 03 igrejas católicas e 07 templos evangélicos. 

LIMITES 

 Ao norte: Itainópolis; 

Ao sul: Isaias Coelho/ Patos do Piauí ; 

Ao leste: Itainópolis / Patos do Piauí; 

Ao oeste:Isaias Coelho / Campinas do Piauí / Santo Inácio do Piauí. 

 POVOADOS 

       Gameleira 

Cantofre 

Giboia 

       Sitio do Meio 

       Recanto 

       Moradas 

 

COMÉRCIO 

 O comércio constitui-se de pequenas e médias mercearias, supermercados, bares e botequins 

e, no aspecto econômico geral do município, estão: a agricultura, a apicultura, pecuária. 

 MARAVILHAS E PONTOS TURISTICOS  

O I Festival junino promovido pela Prefeitura Municipal de Vera Mendes, realizado durante o 

mês de junho de 2013 na praça central do município, que teve como tema “Revivendo a cultura 

artística e as maravilhas Veramendenses”. Igreja matriz de São Sebastião, localizada na 

avenidaSão Sebastião Centro, tanque velho localizada na sede do município, extração de pedras 

pararalelepipidos localizado no povoado Jiboia, Riacho São Furtunato situado na av. Vereador 
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José Mendes. Furnas situado na localidade Saco, onde segundo os antepassados eram habitados 

pelos índios  

  

 

COMIDAS TIPICAS  

 Baião de dois, Maria Izabel, Mugunzá, buchada, panelada, cuscuz, bejú. 

  

1.2 Caracterização do território 

Tabela01 - Perfil do Município 

Área 310,368 km² 

IDHM 2010 0,503 

Faixa do IDHM Baixo (IDHM entre 0,500 e 0,599) 

População 2,987 hab. 

Densidade demográfica 8,83hab/km² 

Ano de instalação 1997 

Microrregião Alto Médio Canindé 

Mesorregião SuldoestePiauiense 

Fonte: http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/vera%2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1.  IDHM 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) – Vera Mendes é de 0,503, 

em 2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo 

(IDHM entre 0,500 e 0,599). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município 

é Longevidade, com índice de 0,685, seguida de Renda, com índice de 0,494, e de 

Educação, com índice de 0,375. 

 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/vera%252
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Tabela 02 -IDHM e componentes – Vera Mendes-PI 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,047 0,196 0,375 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 1,30 8,14 19,82 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola - 86,03 92,63 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do 
ensino fundamental 

16,04 16,04 58,00 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 15,43 15,43 43,33 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 4,47 4,47 12,52 

IDHM Longevidade 0,477 0,561 0,685 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 53,64 58,67 66,10 

IDHM Renda 0,299 0,418 0,494 

Renda per capita (em R$) 51,34 108,13 173,56 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

Evolução 

Entre 1991 e 2010 
 

De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,189, em 1991, para 0,503, em 

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

implica em uma taxa de crescimento de 166,14% para o município e 47% para a UF; 

e em uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano de 61,28% para o 

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

em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,328), seguida por 

Longevidade e por Renda. Na UF, por sua vez, a dimensão cujo índice mais cresceu 

em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,358), seguida por 

Longevidade e por Renda. 

 

Tabela 03 - Evolução do IDHM – Vera Mendes- PI 

Evolução do IDHM 1991 2000 2010 

Vera Mendes 0,189 0,358 0,503 

Município de Maior IDHM do Brasil 0,697 0,820 0,862 

Município de menor IDHM do Brasil 0,120 0,208 0,418 

IDHM Brasil 0,493 0,612 0,727 

IDHM Piauí 0,362 0,484 0,646 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 
Ranking 
 

Vera Mendes ocupa a 5520ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros 
segundo o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o 
menor é 0,418 (Melgaço). 
1.2.2.  Demografia e Saúde 

População 
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Entre 2000 e 2010, a população de Vera Mendes cresceu a uma taxa média 

anual de 0,27%, enquanto no Brasil foi de 1,01%, no mesmo período. Nesta década, 

a taxa de urbanização do município passou de 20,16% para 32,35%. Em 2010 viviam, 

no município, 2.986 pessoas. 

 
                   Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média 
anual de -0,25%. Na UF, esta taxa foi de 1,01%, enquanto no Brasil foi de 1,02%, no 
mesmo período. Na década, a taxa de urbanização do município passou de 0,00% 
para 20,16%. 

 
Tabela4 -População Total, por Gênero, Rural/Urbana – Vera Mendes - PI 

População População 
(1991) 

% do 
Total 
(1991) 

População 
(2000) 

% do 
Total 
(2000) 

População 
(2010) 

% do 
Total 
(2010) 

População 
total 

2.842 100,00 2.907 100,00 2.986 100,00 

Homens 1.424 50,11 1.464 50,36 1.492 49,97 

Mulheres 1.418 49,89 1.443 49,64 1.494 50,03 

Urbana 
 

0,00 586 20,16 966 32,35 

Rural 2.842 100,00 2.321 79,84 2.020 67,65 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 
A população do município apliou, entre os Censos Demográficos de 2000 

e 2007, passando de 2.907 para 3.097 habitantes e declinou de 2007 para 2010, 
passando de 3.097 para 2.986.  
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Estrutura Etária 
 

Entre 2000 e 2010, a razão de dependência no município passou de 

62,22% para 55,68% e a taxa de envelhecimento, de 6,36% para 9,51%. Em 1991, 

esses dois indicadores eram, respectivamente, 80,36% e 4,89%. Já na UF, a razão 

de dependência passou de 65,43% em 1991, para 54,94% em 2000 e 45,92% em 

2010; enquanto a taxa de envelhecimento passou de 4,83%, para 5,83% e para 

7,36%, respectivamente. 

O que é razão de dependência? 

Percentual da população de menos de 15 
anos e da população de 65 anos ou mais 
(população dependente) em relação à 
população de 15 a 64 anos (população 
potencialmente ativa) 
 

O que é taxa de envelhecimento? 

Razão entre apopulaçãode 65 anos 
ou mais de idade em relação à 
população total. 

 
 

  

 

Tabela5 – Estrutura Etária da População – Vera Mendes– PI 

Estrutura Etária População 
(1991) 

% do 
Total 
(1991) 

População 
(2000) 

% do 
Total 
(2000) 

População 
(2010) 

% do 
Total 
(2010) 

Menos de 15 
anos 

1.127 39,66 930 31,99 784 26,26 

15 a 64 anos 1.576 55,45 1.792 61,64 1.918 64,23 

65 anos ou 
mais 

139 4,89 185 6,36 284 9,51 

Razão de 
dependência 

80,36 - 62,22 - 55,68 - 

Índice de 
envelhecimento 

4,89 - 6,36 - 9,51 - 
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A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu 

crescimento populacional (em média 0,64% ao ano), passando de 3.461 habitantes 

em 2000 para 3.688 em 2010. Em 2010, este grupo representava 59,3% da 

população do município. 

Longevidade, mortalidade e fecundidade 

A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de 
idade) no município passou de 67,4 por mil nascidos vivos, em 2000, para 41,5 por 
mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 99,3. Já na UF, a taxa era de 
23,1, em 2010, de 41,9, em 2000 e 64,7, em 1991. Entre 2000 e 2010, a taxa de 
mortalidade infantil no país caiu de 30,6 por mil nascidos vivos para 16,7 por mil 
nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 por mil nascidos vivos. 
Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil 
no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015. 
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Tabela 6-Longevidade, Mortalidade e Fecundidade –Vera Mendes- PI 

Longevidade, Mortalidade e Fecundidade 1991 2000 2010 

Esperança de vida ao nascer (em anos) 53,6 58,7 66,1 

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos 
vivos) 

99,3 67,4 41,5 

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos 
vivos) 

129,1 85,6 44,8 

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher) 5,8 3,0 2,5 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a 

dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). No 

município, a esperança de vida ao nascer cresceu 7,4 anos na última década, 

passando de 58,7 anos, em 2000, para 66,1 anos, em 2010. Em 1991, era de 53,6 

anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 

anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991. 
 

1.2.3. Educação 

Crianças e Jovens 

Conforme dados do último Censo Demográfico em 2010, a taxa de 

analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 39,9%. Na área urbana, a taxa 

era de 29,4% e na zona rural era de 45,0%. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a 

taxa de analfabetismo era de 13,0%. A taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos 

ou mais no município é maior que a taxa do Estado. 
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No que concerne à taxa de atendimento da rede educacional do município, os dados 

do Censo foram calculados por faixa etária, conforme se observa no gráfico abaixo: 

 

De acordo com dados do INEP, em 2012, a taxa de distorção idade-série no ensino 

fundamental foi de 43,1% do 1º ao 5º ano e de 59,7% do 6º ao 9º ano. A taxa de 

distorção idade-série no ensino fundamental municipal foi maior, quando comparada 

às taxas da Região Nordeste, maior que a do estado e maior que a do Brasil. A taxa 

de distorção idade-série no ensino médio do município foi maior que a taxa do Brasil, 

maior que a da região e menor que a do estado. 
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Para saber mais acerca da temática educação do seu município, consulte o website do Ministério da Educação: 

http://www.mec.gov.br/ 

No que concerne à taxa de atendimento da rede educacional do município, 

os dados do Censo foram calculados por faixa etária, conforme se observa no gráfico 

abaixo: 

Docentes por nível 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mec.gov.br/
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Número de escolas por nível

 

 

 

 

Matrícula por nível 
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Fonte: (1)Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais - INEP - 

Censo Educacional 2012. NOTA: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência 

da variável 

Foram calculadas, também, metas para o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB), conforme se observa no gráfico abaixo: 

IDEB - Resultados e Metas 
 
Obs:  
* Número de participantes na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam divulgados. 
** Solicitação de não divulgação conforme Portaria Inep nº 304 de 24 de junho de 2013. 
*Sem média na Prova Brasil 2013: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o desempenho calculado. 
**** Não divulgado por solicitação da Secretaria/Escola devido a situações adversas no momento da aplicação. 
Os resultados marcados em verde referem-se ao Ideb que atingiu a meta. 

Atualizado em 14/08/2014 
 

VERA MENDES 

O Ideb 2013 nos anos iniciais da rede pública atingiu a meta e cresceu, mas não alcançou 6,0. 

Pode melhorar para garantir mais alunos aprendendo e com um fluxo escolar adequado. 

 

 

Aprendizado 

4,08 

Quanto maior a nota, 

maior o aprendizado 

Fluxo 

0,87 

Quanto maior o valor, 

maior a aprovação 

Ideb 

3,5 

Meta para o município 

3,4Indicador de fluxo 
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Proporcões de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados 

ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do estado e 

compõe o IDHM Educação. No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na 

escola é de 92,63%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 

anos frequentando os anos finais do ensino fundamental é de 58,00%; a proporção 

de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo é de 43,33%; e a 

proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo é de 12,52%. Entre 

1991 e 2010, essas proporções aumentaram, respectivamente, em 92,63 pontos 

percentuais, 41,96 pontos percentuais, 27,90 pontos percentuais e 8,05 pontos 

percentuais. 

Tabela 7 - Fluxo Escolar por faixa Etária –Vera Mendes– PI 

Fluxo Escolar por faixa Etária 1991 2000 2010 

% de 5 a 6 anos na escola 0,00% 86,03% 92,63% 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental 
regular seriado ou com fundamental completo 

16,04% 16,04% 58,00% 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 15,43% 15,43% 43,33 

% de 18 a 20 anos com fundamental completo 4,47 4,47 12,52 

   Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

Tabela 8 - Fluxo Escolar por Faixa Etária –Vera Mendes– PI - 2010 

 Fluxo Escolar por faixa Etária 
Vera 

Mendes 
Piauí Brasil 

% de 5 a 6 anos na escola 92,63% 95,24% 91,12% 

% de 11 a 13 anos nos anos finais do fundamental 
regular seriado ou com fundamental completo 

58,00% 80,08% 84,86% 

% de 15 a 17 anos com fundamental completo 43,33% 45,23% 57,24% 
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% de 18 a 20 anos com fundamental completo 12,52% 29,44% 41,01% 

    Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

Em 2010, 65,39% da população de 6 a 17 anos do município estavam 

cursando o ensino básico regular com até dois anos de defasagem idade-série. Em 

2000 eram 41,31% e, em 1991, 84,85%. 

 

                  Dos jovens adultos de 18 a 24 anos, 3,47% estavam cursando o ensino 

superior em 2010. Em 2000 eram 0,00% e, em 1991, 0,00%. 

Expectativa de Anos de Estudo 

O indicador Expectativa de Anos de Estudo também sintetiza a frequência 

escolar da população em idade escolar. Mais precisamente, indica o número de anos 

de estudo que uma criança que inicia a vida escolar no ano de referência deverá 

completar ao atingir a idade de 18 anos. Entre 2000 e 2010, ela passou de 5,46 anos 

para 8,50 anos, no município, enquanto na UF passou de 6,68 anos para 9,23 anos. 

Em 1991, a expectativa de anos de estudo era de 1,22 anos, no município, e de 5,89 

anos, na UF. 

População Adulta 

Também compõe o IDHM Educação um indicador de escolaridade da 

população adulta, o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino 

fundamental completo. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso 

das gerações mais antigas, de menor escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse 

percentual passou de 8,14% para 19,82%, no município, e de 39,76% para 54,92%, 

na UF. Em 1991, os percentuais eram de 1,30% ,no município, e 30,09%, na UF. Em 

2010, considerando-se a população municipal de 25 anos ou mais de idade, 53,78% 

eram analfabetos, 15,16% tinham o ensino fundamental completo, 9,56% possuíam o 

ensino médio completo e 0,92%, o superior completo. No Brasil, esses percentuais 

são, respectivamente, 11,82%, 50,75%, 35,83% e 11,27%. 

 

Tabela 9 - Escolaridade da População de 25 anos ou mais 

Escolaridade da População de 25 anos ou 
mais 

1991 2000 2010 

Fundamental incompleto e analfabeto 58,99% 62,16% 53,78% 

Fundamental incompleto e alfabetizado 39,43% 31,44% 31,06% 

Fundamental completo e Médio incompleto 0,00% 5,55% 5.60% 

Médio completo e superior incompleto 1,58% 0,85% 8,64% 

Superior completo 0,00% 0,00% 0,92% 

 

1.2.4 Renda 
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A renda per capita média de Vera Mendes cresceu 238,06% nas últimas 

duas décadas, passando de R$ 51,34, em 1991, para R$ 108,13, em 2000, e para R$ 

173,56, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período 

de 6,62%. A taxa média anual de crescimento foi de 8,63%, entre 1991 e 2000, e 

4,85%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda 

domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 

97,06%, em 1991, para 74,49%, em 2000, e para 58,19%, em 2010. A evolução da 

desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice de 

Gini, que passou de 0,36, em 1991, para 0,49, em 2000, e para 0,58, em 2010. 

O que é Índice de Gini?  

É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença 

entre osrendimentos dos mais pobres e dosmais ricos. Numericamente, variade 0 a 1, sendo que 

0 representa  a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa 

completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só pessoa  detém toda a renda do lugar. 
 

Tabela 10 - Renda, Pobreza e Desigualdade – Vera Mendes - PI 
 

1991 2000 2010 

Renda per capita (em R$) 51,34 108,13 173,56 

% de extremamente pobres 78,21 42,45 45,68 

% de pobres 97,06 74,49 58,19 

Índice de Gini 0,36 0,49 0,58 

Fonte: PNUD, Ipea e FJ 

1.2.5 Trabalho 

Tabela11 - Composição da população de 18 anos ou mais de idade – 2010 

População economicamente ativa ocupada 35,1% 

População economicamente ativa desocupada 5,4% 

População economicamente inativa  59,5% 
Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o 

percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 52,00% em 

2000 para 59,46% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, 

o percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 

2,40% em 2000 para 7,05% em 2010.  

Tabela 12 - Ocupação da população de 18 anos ou mais – Vera Mendes– PI 
 

2000 2010 

Taxa de atividade 52,00 59,46 

Taxa de desocupação  1,71 5,40 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais 7,04 14,17 

Nível educacional dos ocupados 
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% dos ocupados com fundamental completo 9,71 22,09 

% dos ocupados com médio completo  0,82 14,36 

Rendimento médio 
  

% dos ocupados com rendimento de até 1s.m.  91,04 86,13 

% dos ocupados com rendimento de até 2s.m.  100,00 96,28 

Percentual dos ocupados com rendimento de até 5 salários 
mínimo 

100,00 99,85 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais do 

município, 75,25% trabalhavam no setor agropecuário, 0,00% na indústria extrativa, 

0,39% na indústria de transformação, 5,48% no setor de construção, 0,39% nos 

setores de utilidade pública, 3,62% no comércio e 14,53% no setor de serviços. 

1.2.6. Habitação 

Tabela 13 - Indicadores de Habitação – Vera Mendes– PI 

 

 
1991 2000 2010 

% da população em domicílios com água encanada 2,91 26,89 67,83 

% da população em domicílios com energia elétrica 9,75 28,51 99,27 

% da população em domicílios com coleta de lixo. *Somente 
para população urbana.  

- 41,20 72,30 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

 

1.2.7. Vulnerabilidade Social 

Tabela 14 - Vulnerabilidade Social –Vera Mendes- PI 

Crianças e Jovens 1991 2000 2010 

Mortalidade infantil 99,27 67,35 41,50 

% de crianças de 0 a 5 anos fora da escola - 82,07 71,00 

% de crianças de 6 a 14 fora da escola 79,35 14,14 1,76 

% de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam, não 
trabalham e são vulneráveis, na população dessa faixa 

- 25,46 22,77 

% de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos - 0,66 - 

Taxa de atividade - 10 a 14 anos - 5,09 38,23 

Família 
   

% de mães chefes de família sem fundamental e com 
filho menor, no total de mães chefes de família 

18,16 12,61 10,84 

% de vulneráveis e dependentes de idosos 8,76 5,94 12,34 

% de crianças com até 14 anos de idade que têm renda 
domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 70,00 mensais 

88,54 53,89 56,55 

Trabalho e Renda 
   

% de vulneráveis à pobreza 100,00% 90,18 78,43 
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% de pessoas de 18 anos ou mais sem fundamental 
completo e em ocupação informal 

- 88,26 76,74 

Condição de Moradia 
   

% da população em domicílios com banheiro e água 
encanada 

- 8,41 51,09 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

2. Aspectos econômicos  
Produção  

Entre 2006 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município 

cresceu 111,4%, passando de R$ 07,4 milhões para R$ 12,9 milhões. O crescimento 

percentual foi inferior ao verificado no Estado que foi de 72,5%. A participação do 

PIB do município na composição do PIB estadual aumentou de 0,06% para 0,06% 

no período de 2006 a 2010. 

 

A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor de 

Serviços, o qual responde por 74,5% do PIB municipal. Cabe destacar o setor 

secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 9,9% em 2010 contra 6,8% 

em 2006. Em sentido contrário ao verificado no Estado, em que a participação 

industrial cresceu de 15,1% em 2006 para 16,4% em 2010.  
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2.2. Produção Agropecuária 

Quando analisamos os aspectos econômicos do município, é importante levar em 

consideração, dentre outros fatores, a sua capacidade de geração de renda através 

de atividades nas áreas da pecuária e agricultura. No caso da pecuária, dados 

coletados da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, referentes a 2011, apontam que 

as 5 (cinco) principais culturas de rebanho local são as indicadas no gráfico abaixo:  
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Além do campo da pecuária, a supracitada pesquisa também fornece dados acerca 

da área de agricultura local. Neste caso, foram coletados dados acerca das 5 (cinco) 

principais culturas de agricultura do município, divididas entre aquelas permanentes 

e aquelas temporárias, conforme demonstrado no gráfico que segue: 

 

Para maiores informações sobre os programas de apoio à produção agropecuária e aos assentados da reforma 

agrária, acesse a Pesquisa Agrícola Mensal: http://www.ibge.gov.br/home/ 

2.3 Agricultura Familiar  

O município possuía 807 agricultores familiares em 2006, que correspondia a 95% 
dos seus produtores. Esses agricultores familiares acessavam a 85% da área, 
ocupavam 92% da mão-de-obra do setor e participavam com 91% do valor da 
produção agropecuária municipal.  
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Atualmente, temos 898 agricultores familiares cadastrados com DAP 

(Declaração de Aptidão ao Pronaf) neste município. A tabela abaixo apresenta esses 

dados relativos também ao seu Estado e ao Brasil: 

 

Para maiores informações sobre os programas de apoio à agricultura familiar e aos assentados da reforma 
agrária, acesse: www.mda.gov.br e www.incra.gov.br 

Para uma síntese de ações neste município, acesse: http://sistemas.mda.gov.br/encontro_prefeitos/ 

2.4 Mercado de trabalho 

Conforme dados do último Censo Demográfico, o município, em agosto de 2010, 
possuía 1.410 pessoas com 10 anos ou mais de idade economicamente ativas, sendo 
que 1.347 estavam ocupadas e 62 desocupadas. A taxa de participação ficou em 
56,2% e a taxa de desocupação municipal foi de 4,4%.  
No tocante à taxa de desemprego, o gráfico abaixo fornece indicativos de maneira 

comparativa: 

 

A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 4,4% 

tinham carteira assinada, 13,4% não tinham carteira assinada, 19,6% atuam por 

conta própria e 0,1% de empregadores. Servidores públicos representavam 5,0% do 

total ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na produção para o próprio 

consumo representavam 57,6% dos ocupados. 
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Das pessoas ocupadas, 61,3% não tinham rendimentos e 93,1% ganhavam até um 
salário mínimo por mês.  
O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas era de R$ 376,16. 
Entre os homens, o rendimento era de R$ 425,72 e entre as mulheres de R$ 347,01, 
apontando uma diferença de 22,68% maior para os homens.  
Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal 

do município apresentou, por apenas três anos, saldo positivo na geração de novas 

ocupações entre 2005 e 2012. O número de vagas perdidas neste período foi de 01. 

No último ano, as admissões registraram 01 contratações, contra 04 demissões. 

 

O mercado de trabalho formal em 2010 totalizava 130 postos, 15,0% a mais em 
relação a 2004. O desempenho do município ficou abaixo da média verificada para o 
Estado, que cresceu 43,4% no mesmo período.  
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Para saber mais acerca da temática mercado de trabalho do seu município, consulte o aplicativo do Ministério 
do Desenvolvimento Social e Combate à Fome:  
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php 

3. Aspectos Sociais 

3.1. Pobreza e Transferência de Renda 

O município não possui todas as informações disponíveis 

Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 2010, a 
população total era de 2.986 residentes, dos quais 1.375 se encontravam em situação 
de extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isso 
significa que 46,0% da população municipal vivia nessa situação. Do total de 
extremamente pobres, 1.101 (80,1%) viviam no meio rural e 274 (19,9%) no meio 
urbano.  
No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome (MDS) utiliza as informações do Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal. Ele provê dados individualizados, atualizados 
no máximo a cada dois anos, sobre os brasileiros com renda familiar de até meio 
salário mínimo per capita, permitindo saber quem são, onde moram, o perfil de cada 
um dos membros das famílias e as características dos seus domicílios.  
De acordo com os registros de março de 2013 do Cadastro Único e com a folha de 

pagamentos de abril de 2013 do Programa Bolsa Família, o município conta com 1.178 

famílias registradas no Cadastro Único e 704 famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família (59,76% do total de cadastrados). O gráfico mostra a evolução desses 

cadastros para o seu município: 

 

O município apresenta uma cobertura cadastral que supera as estimativas oficiais, de 
maneira que a gestão municipal do Cadastro Único deve concentrar esforços na 
qualificação das informações registradas e na atualização dos dados familiares. Com 
isso, o município poderá abrir espaço para incluir no Bolsa Família as famílias em 
extrema pobreza já cadastradas e que ainda não recebem os benefícios.  
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De junho de 2011 a janeiro de 2013, o município inscreveu no Cadastro Único e incluiu 

no Programa Bolsa Família 22 famílias em situação de extrema pobreza. 

3.2. Assistência Social 

Os atendimentos realizados no âmbito da rede sócio assistencial também são 

importantes elementos para o diagnóstico do perfil social do seu município. O 

Benefício de Prestação Continuada (BPC) constitui uma das mais importantes 

ferramentas de distribuição de renda no âmbito da assistência social, tendo sido 

instituído ainda na Constituição Federal de 1988. No seu município, o gráfico abaixo 

confere informações acerca da quantidade de beneficiários de BPC considerando o 

período de 2004 a 2013, por tipo de beneficiário: 

 

Além do BPC, a Assistência Social desenvolve diversos tipos de programas, ações e 

atendimentos, especialmente considerando seus espaços institucionais, como é o 

caso dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e o Programa de 

Atenção Integral à Família (PAIF). O gráfico abaixo apresenta os principais 

indicadores de atendimento nesse âmbito, considerando os dados coletados no 

Censo SUAS do MDS para o ano de 2012: 
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3.3. Inclusão Produtiva 

Além dos aspectos de cadastramento no Cadastro Único, no Bolsa Família e de 

atendimento sócio assistencial, é importante analisar, também, o perfil ocupacional 

dos indivíduos que fazem parte desse conjunto. Para isso, foram analisados os dados 

mais atualizados do programa de Microempreendedores Individuais (MEI). Em 

fevereiro de 2013, o município contava com 02 pessoas cadastradas como MEI. 

Desse total, foi possível encontrar, também, indivíduos cadastrados simultaneamente 

no Cadastro Único. O gráfico abaixo mostra a evolução do total destes indivíduos, que 

estão cadastrados tanto no Cadastro Único, quanto no MEI, para os meses de junho 

de 2012, novembro de 2012 e fevereiro de 2013: 
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Quando consideramos os indivíduos cadastrados simultaneamente no Cadastro 

Único e no programa MEI, foi possível observar, para o seu município, as 5 (cinco) 

principais atividades econômicas por eles desenvolvidas, conforme demonstrado no 

gráfico abaixo: 

 

Para saber mais acerca da temática perfil social do seu município, consulte o aplicativo 

do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php 

 

3.4. Saúde 

Os dados do Ministério da Saúde são importantes para diagnosticar a situação da 
área no seu município. No tocante à mortalidade infantil, o número de óbitos infantis 
foi de 2 crianças, ao passo que no Estado o número de óbitos infantis foi de 833 
crianças e a taxa de mortalidade infantil foi de 16,69 crianças a cada mil nascimentos.  
No que concerne à morbidade hospitalar, as 5 (cinco) principais causas de internação 

são as listadas no gráfico abaixo: 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php


27 
 

 

Além da morbidade hospitalar, é importante, também, assinalar as principais causas 
externas de óbito relatadas pelo município. De acordo com o Censo Demográfico 
2010, o total da população de 15 a 29 anos era de 729 indivíduos, sendo que 20 
faleceram em função de eventos e/ou causas externas.  
Quando analisamos de maneira mais detida essas informações, notamos que as 

causas de morte variam por município. No município, as 3 (três) principais causas 

externas de óbito dos indivíduos na faixa etária de 15 a 29 anos são, de acordo com 

dados do Ministério da Saúde, as que seguem no gráfico abaixo, tomando por base 

os anos de 2005 e 2010: 

 

 

 

 

 

 

 

Não há dados disponíveis para esse município 
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Por fim, é importante ressaltar as condições de saneamento e serviços correlatos do 

município, que interferem nas condições de saúde da população. Dados do Censo 

Demográfico de 2010 revelaram que na área rural do seu município, a coleta de lixo 

atendia 56,6% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água, 

o acesso nessa área estava em 50,8% dos domicílios particulares permanentes e 

24,3% das residências dispunham de esgotamento sanitário adequado. No caso da 

área urbana, o gráfico abaixo fornece a distribuição desses serviços para os 

domicílios particulares permanentes: 

 

Para saber mais acerca da temática saúde do seu município, consulte o website do 

Ministério da Saúde: http://portalsaude.saude.gov.br/portalsaude/index.cfm 
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4. Aspectos de Gestão Municipal 

4.1. Finanças públicas 

A receita orçamentária do município passou de R$ 3,4 milhões em 2005 para R$ 6,1 
milhões em 2011, o que retrata uma alta de 78,8% no período ou 15,64% ao ano.  
A proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir das atividades 
econômicas do município, em relação à receita orçamentária total, passou de 1,52% 
em 2005 para 5,37% em 2011, e quando se analisa todos os municípios juntos do 
estado, a proporção aumentou de 14,30% para 10,52%.  
A dependência em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) diminuiu 

no município, passando de 68,47% da receita orçamentária em 2005 para 58,44% em 

2011. Essa dependência foi superior àquela registrada para todos os municípios do 

Estado, que ficou em 36,24% em 2011. 

 

As despesas com educação, administração, saúde, saneamento e legislativa foram 
responsáveis por 83,47% das despesas municipais. Em assistência social, as 
despesas alcançaram 3,62% do orçamento total, valor esse inferior à média de todos 
os municípios do estado, de 4,60%.  
 
Para saber mais acerca da temática finanças públicas do seu município, consulte o 

aplicativo do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php 

 

 

4.2. Recursos Humanos 

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php


30 
 

A Administração Municipal conta com 208 servidores, entre os quais 53,4% são 

estatutários. Entre 2009 e 2010 o município realizou concurso público. 

 

Para saber mais acerca da temática recursos humanos do seu município, consulte a 

pesquisa MUNIC no website do IBGE: http://www.ibge.gov.br/home/ 

 
Unidade II - NÚMEROS DA EDUCAÇÃO DOS MUNICIPIOS PIAUIENSES 
 

Capítulo 01 - DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À EDUCAÇÃO BÁSICA 

 

1.1 Educação Infantil 

META 01 - Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na Pré-Escola para as 
crianças de 4 e 5 anos de idade, e ampliar a oferta de Educação Infantil em 
creches,de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até o 
final da vigência do PNE. 
 

Meta 1. Educação Infantil 

4 e 5 anos 
Meta Brasil: 100% até 2016 
Situação do Município em 2010: 80,4%  

0 a 3 anos 
Meta Brasil: 50% até 2024 
Situação do Município em 2010: 4,6% 

 

 

 

 

Tabela 15 A – Matrículas da educação infantil de 0 a 3 e 4 a 5 anos– 2013 
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Período 
Dependência 
Administrativa 

Creche Pré-escola 

Matriculados Matriculados 

 
 

2013 

Federal 0 0 

Estadual 0 0 

Municipal 22 107 

Privada 0 0 

Total 22 107 

Fonte: INEP – Censo escolar – 2013 
 
  

 

Tabela 16 – Escolas da Educação Infantil por dependência administrativa - 
2013 

Dependência 
Administrativa 

Total 
Zona Urbana Zona Rural 

Número Número 

Federal 0 0 0 

Estadual 0 0 0 

Municipal 09 1 08 

Privada 0 0 00 

Total 09 1 08 

 Fonte: INEP – Data Escola Brasil 

1.1.3 Infraestrutura 

Tabela 17 – Infraestrutura por dependência administrativa – 2013 escolas 

municipais 

Recurso disponível 

Serviços % 

• Água via rede pública 31%(4) escolas 

• Energia via rede pública 100 (13) escolas 
 

• Esgoto via rede pública 0% nenhuma 

• Coleta de lixo periódica 31%(4) escolas 

Dependência  

• Biblioteca 0 % nenhuma 

• Cozinha 0% nenhuma 

• Laboratório de informática 0% nenhuma 

• Laboratório de ciências 0 % nenhuma 

• Quadra de esportes 0 % nenhuma 

• Sala para leitura 8% (1 escola) 

• Sala para a diretoria 23% (3) escolas 
• Sala para os professores 8% (1 escola) 

• Sala para atendimento especial 0 % nenhuma 

• Sanitário dentro do prédio da escola 23%(3 escolas) 

• Sanitário fora do prédio da escola 46%(6 escolas) 

Equipamentos  

• Aparelho de DVD 15%(2 escolas) 
 

• Impressora 8%(1 escolas) 
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• Antena parabólica 15%(2 escolas) 
 

• Máquina copiadora 15%(2 escolas) 

• Retroprojetor 8%(1 escolas) 

• Televisão 23%(3 escolas) 

Tecnologia  

• Internet 8%(1 escolas) 

• Banda larga 8%(1 escolas) 

• Computadores uso dos alunos 10 
equipamentos 

• Computadores uso administrativo 01 equipamento 

Acessibilidade  

• Escolas com dependências acessíveis aos portadores de 
deficiência 

0 % (Nenhum) 

• Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de 
deficiência 

0 % (Nenhum) 

Fonte Censo Escolar/INEP 2013 | Total de Escolas de Educação Básica: 13 | QEdu.org.br 

1.1.4 População que frequenta e não frequenta a escola 
 
 

Tabela 18 – Crianças que Frequentam e Não frequentam a escola – Censo 
IBGE 2010 

Situação Total 0 a 3 anos 4 a 5 anos 

Frequenta a escola 745 --------------- 51 

Não Frequenta a escola 52 --------------- 15 

Fonte: http://www.foradaescolanaopode.org.br. 

 

Situação de estados e municípios em relação à meta nacional 

 

http://www.foradaescolanaopode.org.br/
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O município não dispõe de prédio próprio para o atendimento da Educação 

Infantil, sendo esta Modalidade de Ensino, atendida nas escolas de Ensino 

Fundamental ou em anexos. O percentual de crianças de 0 a 3 anos atendidas no 

município, segundo IBGE/Censo Populacional – 2010,foi de 4,6%. De 4 a 5 anos, 

80,4%. Este percentual se aproxima do nacional com 81,4% e se distancia do 

percentual do estado 93,9%, da região 87,0%, e mesorregião 85,4. Em relação ao 

atendimento de creche, crianças de 0 a 3 anos, o percentual é bem inferior ao 

atendimento nacional 23,2%, da região 19,2%, do estado 16,1% e da mesorregião 

14,0%. Esta etapa de ensino infantil esta distante da meta nacional em todas as 

esferas. 

A Educação Infantil pouco evoluiu no município, devido à falta de estrutura 

própria para o atendimento dessa Modalidade de Ensino. Cabe ao município o grande 

desafio de ampliar o acesso das crianças à Educação Infantil. 

Estratégias: 

1.1-  (1)Estabelecer parcerias com os órgãos da Assistência Social e Saúde para identificar: O 

quantitativo da população de 0 a 5 anos; local onde habita; condições de moradia; condições 

de saúde; 

 

1.2-  (8) Definir/adequar os padrões mínimos de funcionamento das escolas da rede pública para 

atender a demanda de acordo com a faixa etária, respeitadas as normas de acessibilidade. 

1.3-  (9) Implantar, até o quinto ano da vigência deste PME, avaliação da Educação Infantil, a cada 

2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura 

física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de 

acessibilidade, entre outros indicadores relevantes; 
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1.4-  (4) Garantir condições para a formação inicial e continuada dos/as profissionais que atuam 

na Educação Infantil em creches e/ou escolas do campo, em regime de colaboração com a 

União e o Estado, incentivando a pesquisa da própria prática como meio de garantir uma ação 

pedagógica mais reflexiva; 

1.5- (3) Estabelecer parceiras com os órgãos da Assistência Social, Conselho Tutelar para 

implementação, em caráter complementar, de programas de orientação e apoio às famílias, por 

meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no desenvolvimento 

integral das crianças de até 3 (três) anos de idade. 

1.6- (10) Articular o atendimento da educação infantil (0 a 5 anos) com os anos iniciais do ensino 

fundamental (6 anos), preservando a identidade e especificidades dessa clientela, de modo a 

garantir que a organização da rede escolar atenda os parâmetros  nacionais  de  qualidade e haja 

integração curricular entre as etapas de ensino. 

1.7- (11) Adotar medidas de fortalecimento e monitoramento do acesso e da permanência das 

crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de 

renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância. 

 

1.8- (2) Estabelecer parcerias com  órgãos públicos de assistência social, saúde  e proteção à 

infância, para promover a  busca  ativa  de  crianças  em  idade  correspondente  à  educação  

infantil, preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos. 

 

1.9- (6) Construir e instrumentalizar, em regime de colaboração com a União, centros de Educação 

Infantil, segundo o padrão nacional de qualidade, a partir de recursos provenientes do Pro 

infância e/ou outros recursos disponíveis, que visem a expansão e melhoria do atendimento à 

população infantil de 0 a 5 anos de idade e gradativa retirada de salas de Educação Infantil das 

Escolas de Ensino Fundamental; 

 

1.10- (7) Ofertar brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e 

socioculturais das comunidades de onde são provenientes sejam residentes no espaço urbano ou 

no campo; 

 

1.11- (5) Garantir que, a partir da aprovação do PME, todas as creches e pré-escolas 

reformulem seus Projetos Político-Pedagógicos, estabelecendo metas de aprendizagem, em 

conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil; 

 

1.2. Ensino Fundamental 

META 02 - Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda a 
população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 95% dos alunos concluam 
esta etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência do PNE. 

Meta 2. Ensino Fundamental de 9 anos 
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6 a 14 anos 
Meta Brasil: 100% até 2016 
Situação do Município em 2010: 98,6% 

Alunos concluindo na idade recomendada 
Meta Brasil: 95% até 2024 
Situação do Município em 2010: 36,1% 

 

 

1.2.1 Matrícula do Ensino Fundamental 

Tabela 19– Matrículas por etapa do ensino fundamental - 2013 

Período Anos iniciais Anos finais 
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Dependência 
Administrativa 

Matriculados 
6 a 10 anos 

Taxa de 
matrícula 

Matriculados 
11 a 14 anos 

Taxa de 
matrículas 

População 
2010 
Matrícula 
2013 

Federal 0 0,0 0 0,0 

Estadual 0 0,0 0 0,0 

Municipal 616 100% 384 76,4% 

Privada 0 0,0 0 0,0 

Total 616 100% 384 76,4% 

População 6 a 10 616 População de 11 a 14 502 

Fonte: INEP – Censo escolar – 2013IBGE – Censo Demográfico - 2010  
 

Tabela 20 – Escolas do Ensino Fundamental por dependência administrativa – 

2013 

Dependência 
Administrativa 

Total 
Zona Urbana Zona Rural 

Número % Número % 

Federal 0 0 0 0 0 

Estadual 0 0 0 0 0 

Municipal 14 1 7,14% 13 92,85% 

Privada 0 0 0 00 0 

Total 14 1 7,14 13 92,85 

Fonte: INEP – Data Escola Brasil 

 
Tabela 21 – Crianças e adolescentes que frequentam e não frequentam a 

escola – Censo IBGE 2010 

 

Situação Total 6 a 10 anos 11 a 14 anos 

Frequenta a escola 1093 604  489 

Não Frequenta a escola 15 0 15 

Fonte: http://www.foradaescolanaopode.org.br. 

As matrículas do Ensino Fundamental no município, entre 2010 e 2013 

decresceram, ou seja, a quantidade de alunos matriculados vem diminuindo a cada 

ano. A estrutura dos estabelecimentos de ensino precisa ser ampliada para melhor 

atendimento da demanda escolar. O percentual de alunos de 6 a 14 anos que 

frequentam a escola no município é de 98,6%, maior que o percentual Nacional 98,4%, 

da Região 98,1% e da Mesorregião 97,7%, ficando atrás apenas do estado 98,8%. 

Um resultado bem próximo da meta nacional. Já em relação à conclusão desta etapa 

de ensino na idade recomendada, o município apresenta apenas o percentual de 

36,1%, um percentual bem abaixo do nacional 66,7, da região 55%, do estado 55,1% 

e mais aproximado da mesorregião 40,6.  

Na segunda parte da meta2 há um grande desafio para o município, 

combater a distorção idade-série, já que o percentual de conclusão do ensino 

fundamental na idade recomendada é muito baixo em relação à meta nacional.  

http://www.foradaescolanaopode.org.br/
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1.2.2. Recursos da Educação 

a) Transferências Constitucionais 

Fonte: STN – Transferências constitucionais, ano 2013 
http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/transferencias_constitucionais_novosite.asp 
 

Receitas (R$) 
Recursos para a 

Educação 
Outras Receitas Recursos Educação 

FPM 4.222.320,41 5% 211.116,02 ICMSC/P -  - 

IOF - - - IPVA C/P -  - 

LC 87/96 674,76 5% 33,73 ITR C/P 1.624,55 5% 81,22 

CIDE 839,64 - - IPTU C/P  25%  

FUNDEB 3.311.847,36 100% 3.311.847,36 Total   

Total 7.535.682,17 100% 3.522.997,11   

b) Recursos totais da Educação 

Fontes Valores (R$) 
transferências 

constitucionais 
3.522.997,11 

outras receitas 81,22 

Salario educação 71.627,87 

Total 3.594.706,20 
 

Salário do professor 2013 

Nível médio 40h 
Classe A Nível I  

R$ 1.567,00 

Nível superior 40h 
Classe C Nível I 

R$ 2.072,36 

Folha de Pagamentosomente Educação: 
40%R$ 669.494,40 

60% R$ 2.226.056,51 
100% 2.895.550,91 

Fonte: Secretaria Municipal de fazenda da 

Prefeitura Municipal de Vera Mendes - PI 
 
c) Valor Aluno/Ano no Estado: R$ 2.285,57  
Fonte: http://www.fnde.gov.br/fnde/legislacao/portarias/item/5147-portaria-interministerial-
n%C2%BA-19,-de-27-de-dezembro-de-2013 

 
Etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de 

Ensino 

Fatores de 

ponderação* 

Valores 

(R$) 

creche em tempo 

integral 

Pública 1,30  2.971,24 

Conveniada 1,10  2.514,13 

pré-escola em tempo integral 1,30 2.971,24 

creche em tempo 

parcial 

Pública 1,00  2.285,57 

Conveniada 0,80  1.828,46 

pré-escola em tempo parcial 1,00  2.285,57 

anos iniciais do 

ensino fundamental 

Urbano 1,00  2.285,57 

no campo 1,15  2.628,40 

anos finais do 

ensino fundamental 

Urbano 1,10  2.514,13 

no campo 1,20  2.742,68 

ensino fundamental em tempo integral 1,30 2.971,24 

ensino médio  

ensino médio  

Urbano 1,25  2.856,96 

no campo  1,30 2.971,24 

ensino médio em tempo integral 1,30  2.971,24 

ensino médio integrado à educação profissional 1,30 2.971,24 

educação especial 1,20  2.742,68 

educação indígena e quilombola 1,20  2.742,68 

http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/transferencias_constitucionais_novosite.asp
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EJA com avaliação no processo 0,80  1.828,46 

EJA integrada à EP nível médio, com avaliação no processo 1,20  2.472,68 
*Fonte: Resolução nº 1, de 31 de dezembro de 2013 
(ponderações aplicáveis para vigência no exercício de 2014) 

 

d)Programas FNDE 

PNATE e PNAE https://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_01_pc 

PDDE https://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_2_pc 

 

Programa 
Valores repassados ao Município em 2013 

(R$) 

PNATE 115.734,20 

PDDE  
custeio Não houve 

capital Não houve 

PNAE 89.860,00 

 

e)Obras FNDE  
(Fonte: PAR do município, fornecido pela Secretaria Municipal de Educação) 

 

Tipo de obra 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor Total 

(R$) 

01 Quadra Escolar coberta 509.982,79 509.982,79 

Total 509.982,79 509.982,79 
 

 

 

 

 

 

 

 

f)Professores (Fonte: Secretaria Municipal de Educação-SEMED) 

 

  

Efetivos 54 

Total 54 

Relação professor/aluno 

Total de matrículas= 795 

Total de professores = 54 

Relação professor/aluno = 14,72 

Estratégias: 

 

 2.1- Participar da consulta pública nacional, com vista a contribuir com a elaboração da proposta de 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental. 

 

2.2- Adotar medidas para divulgação da proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental; 

2.3- Celebrar pacto com o Estado e a União com vistas à implantação da proposta de direitos e objetivos 

de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental. 

2.4- Criar, divulgar e implementar até o quinto ano de vigência do PME mecanismos para 

acompanhamento individualizado dos alunos do ensino fundamental, com a finalidade de garantir a 

aprendizagem adequada na idade certa.  

https://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_01_pc
https://www.fnde.gov.br/pls/internet_pdde/internet_fnde.pdderex_2_pc
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2.5- Adotar medidas de fortalecimento do acompanhamento e o monitoramento do acesso, da 

permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, 

bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao 

estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em colaboração 

com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência 

e juventude. 

 

2.6- Estabelecer parceiras com os órgãos da Assistência Social, Saúde e o Conselho Tutelar para 

promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola; 

 

2.7- Agregar à proposta curricular tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 

organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário, considerando 

as especificidades da educação especial, e das escolas do campo; 
 

2.8- Disciplinar, no âmbito do sistema de ensino municipal, a organização flexível do trabalho 

pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a identidade 

cultural e as condições climáticas da região. 

 

2.9- Definir mecanismos de articulação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de 

garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as) dentro e fora dos 

espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de criação e difusão cultural.  

 

2.10- Elaborar ou implementar projeto que incentive a participação dos pais ou responsáveis no 

acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as 

escolas e as famílias. 

 

2.11- Integrar à proposta pedagógica das escolas atividades extracurriculares de incentivo aos (às) 

estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais, estaduais e 

municipais em áreas específicas do conhecimento escolar. 
 

2.12- Promover, em colaboração com o estado, atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades 

esportivas nas escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de 

desenvolvimento esportivo nacional. 

2.13- Garantir que, a partir da aprovação do PME, todas as escolas de Ensino Fundamental 

reformulem seus Projetos Político-Pedagógicos, estabelecendo metas de aprendizagem, em 

conformidade com as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental; 

 

META 03 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população 

de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência do PNE, a taxa líquida 

de matrículas no Ensino Médio para 85%. 

Meta Brasil: 100% até 2016 

Situação do Município em 2010: 80,4%  

Taxa líquida de matrícula 

Meta Brasil: 85% até 2024 

Situação do Município em 2010: 29,5% 
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1.3.1 Matrícula do Ensino Médio 

Tabela 22 – Número e Taxa de Matrículas por etapa de Ensino Médio 

Período Ensino Médio 
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Dependência 
administrativa 

Matriculados Taxa de matrículas 

 
 

Federal 0 0 

Estadual  188 56,28% 

Municipal 0 0 

Privada 0 0 

Total 188 56,28 

População de 15 a 17 anos334   

Fonte: INEP – Censo escolar – 2013IBGE – Censo Demográfico - 2010  
 

Tabela 23 – Escolas do Ensino Médio por dependência administrativa – 2013 

Dependência 
Administrativa 

Total 
Zona Urbana Zona Rural 

Número % Número % 

Federal  0 0 0 0 

Estadual 01 01 100% 0 0 

Municipal  0 0 0 0 

Privada 0 0 0 0 0 

Total 01 01 100% 0 0 

Fonte: INEP – Data Escola Brasil 

 

 

Tabela 24 – Infraestrutura por dependência administrativa –Escola Estadual 

Recurso disponível 

Serviços  

• Água via rede pública 0% (0 nenhuma) 

• Energia via rede pública 100% (01 escola) 

• Esgoto via rede pública 0% (0 nenhuma) 

• Coleta de lixo periódica 100%( 01 escola) 

Dependência  

• Biblioteca 0% (0 nenhuma) 

• Cozinha 100%( 01 escola) 

• Laboratório de informática 100%( 01 escola) 

• Laboratório de ciências 0% (0 nenhuma) 

• Quadra de esportes 0% (0 nenhuma) 

• Sala para leitura 100% (1 escola) 

• Sala para a diretoria 0% (0 nenhuma) 

• Sala para os professores 0% (0 nenhuma) 

• Sala para atendimento especial 0% (0 nenhuma) 

• Sanitário dentro do prédio da escola 100% (1 escola) 

• Sanitário fora do prédio da escola 0% (0 nenhuma) 

Equipamentos  

• Aparelho de DVD 100%( 01 escola) 

• Impressora 100% (1 escola) 

• Antena parabólica 0% (0 nenhuma) 

Tecnologia  

• Internet 100%( 01 escola) 
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• Banda larga 100% (1 escola) 

• Computadores uso dos alunos 11 equipamentos 

• Computadores uso administrativo 03 equipamentos 

Acessibilidade  

• Escolas com dependências acessíveis aos portadores de 
deficiência 

0% (0 nenhuma) 

• Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de 
deficiência 

0% (0 nenhuma) 

Fonte: Censo Escolar/INEP 2013 | Total de Escolas de Educação Básica: 01 | QEdu.org.br 

Tabela 25 – Crianças e adolescentes que frequentam e não frequentam a 

Escola. 

Situação 15 a 17 anos 

Frequentam a escola 274 / 80,4% 

Não frequentam a escola 67 

Fonte: http://www.foradaescolanaopode.org.br. 

 

Entre os anos de 2010 a 2013a taxa de matrículas do ensino médio vem 

diminuindo. Enquanto em 2010 a taxa de matrícula de jovens de15 a 17 anos era 80,4, 

em 2013 foi 56,8. Em relação à população de 15 a 17 anos que frequentam a escola, 

o município apresenta uma taxa 80,4 aproximada da taxa nacional 84,3 da região 83,1 

e se distancia um pouco maisdo estado 88,6 e da mesorregião 85,8. 

Alguns jovens estão matriculados fora da idade recomendada por conta da 

distorção idade-série e outros ainda estão fora da escola por abandono à procura de 

trabalho fora de seus domicílios. 

Dentre os fatores que contribuem para esses problemas podemos apontar 

a falta de alfabetização na idade certa, e o não acompanhamento da família na vida 

escolar dos seus filhos. 

Estratégias: 

 

 

3.1 - Adotar medidas para divulgação e implantação da proposta de direitos e objetivos de aprendizagem 

e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino médio. 

 
3.2 - Celebrar parcerias com o estado para garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma 

regular, bem como a ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar. 

 

3.3 - Mapear os índices de distorção idade/série na educação básica, inventariando suas principais 

causas, a fim de elaborar propostas que contribuam para a melhoria e ampliação de programas e ações 

de correção do fluxo escolar, no ensino fundamental, em parceria com o Ministério de Educação, 

prevendo o acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado e a 

adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e progressão 

parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade. 

 

3.4 - Colaborar com o estado, na  universalização e   intensificação de  medidas que assegurem  a 

participação do alunado no ENEM, tendo como fundamento a matriz de referência do conteúdo 

http://www.foradaescolanaopode.org.br/
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curricular do ensino médio e em técnicas estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade de 

resultados, articulando-o com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica - SAEB, e promover 

sua utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a 

educação básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades 

adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como critério de acesso à educação 

superior. 

 

3.5 - Apoiar medidas de fomento e expansão das matriculas gratuitas de ensino médio integrado à 

educação profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, da comunidade 

quilombola e das pessoas com deficiência.  

 

3.6 - Colaborar com o estado na adoção de medidas de fortalecimento do acompanhamento e 

monitoramento do acesso e da permanência dos e das jovens beneficiários (as) de programas de 

transferência de renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação 

com o coletivo, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares 

de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e com 

órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude. 

 

3.7 - Colaborar com estado na busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da 

escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à 

juventude, presentes no município. 

 

3.8 - Colaborar com as ações de fomento aos programas de educação e de cultura para a população 

urbana e do campo de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com 

qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo 

escolar. 

 

3.9 - Colaborar com o Estado no redimensionamento da oferta de ensino médio nos turnos diurno e 

noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender a toda a 

demanda, de acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos (a). 

 

3.10 - Colaborar com a implantação das políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou 

quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão. 

 

3.11 - Contribuir com ações de incentivo à participação dos adolescentes nos cursos das áreas 

tecnológicas e cientificas. 

 

1.4 Educação Especial Inclusiva 

META 04 - Universalizar, para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar 
aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, 
garantindo o atendimento educacional especializado em salas derecursos 
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,públicos ou 
comunitários, nas formas complementar e suplementar, emescolas ou serviços 
especializados, públicos ou conveniados. 
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04 a 17 anos 

Meta Brasil: 100% até 2024 

Situação do Município em 2010: 95,7% 

1.4.1 Matricula da Educação Especial 

Tabela 26– Número de Matriculados na Educação Especial de pessoas com 
algum dos tipos de deficiências investigadas no Censo do IBGE 2010. 

 

Período Dependência 
Total de 

matrículas 

Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes 
Especiais e Incluídos) 

Creche  
Pré-

escola 

Anos 

Médio 

Ed. 
Prof. 

Eja Eja 

iniciais finais 
Nível 

técnico 
Fund Médio 

 

Federal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Municipal 23 0 0 16 05 0 0 02 0 

Privada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 23 0 0 16 05 0 0 02 0 

Fonte:INEP – Censo escolar 2013 

1.4.2 Caracterização da população com deficiência 

Tabela 27 – População por tipos de deficiência e localidade – 2000 a 2010 

Tipo de deficiência 2000 2010 

Urbano Rural Urbano Rural 

Deficiência visual - não consegue de modo 
algum 

  - 41 

Deficiência visual - grande dificuldade   55 564 

Deficiência visual - alguma dificuldade   136 867 

Deficiência auditiva - não consegue de 
modo algum 

  - 12 

Deficiência auditiva - grande dificuldade   19 141 

Deficiência auditiva - alguma dificuldade   48 266 

Deficiência motora - não consegue de 
modo algum 

  6 33 

Deficiência motora - grande dificuldade   17 192 

Deficiência motora - alguma dificuldade   45 315 
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Mental/intelectual   21 112 

Nenhuma dessas deficiências   674 3.530 

Sem declaração   - - 

Total     

 

Tipo de deficiência 2000 2010 

Urbano Rural Urbano Rural 

Pelo menos uma das deficiências 
enumeradas 

    

Deficiência mental permanente 75 121   

Deficiência física – tetraplegia, paraplegia ou 
hemiplegia permanente 

** 14   

Deficiência física – falta de membro ou parte 
dele (perna,braço,  mão, pé ou dedo polegar) 

** 16   

Deficiência visual – incapaz, com alguma ou 
grande dificuldade permanente de enxergar 

127 764   

Deficiência auditiva – incapaz, com alguma 
ou grande dificuldade permanente de ouvir 

44 258   

Deficiência motora – incapaz, com alguma 
ou grande dificuldade permanente de 
caminhar ou subir escadas 

56 259   

Nenhuma dessas deficiências 593 4.227   

     

     

     

     

Total     

 

 

1.4.3 Escolas com dependências acessíveis às pessoas com deficiência 

Tabela 28 – Infraestrutura por dependência administrativa – 2013 escolas 

municipais 

Recurso disponível 

Serviços % 

• Água via rede pública 0 % 

• Energia via rede pública 94% 17 escolas 

• Esgoto via rede pública 0 % 

• Coleta de lixo periódica 17 % 3 escolas 

Dependência  

• Biblioteca 0 % 

• Cozinha 94 % 17 escolas 

• Laboratório de informática 6 % 1 escola 

• Laboratório de ciências 0 % 

• Quadra de esportes 0 % 

• Sala para leitura 11 % 2 escolas 

• Sala para a diretoria 39 % 7 escolas 

• Sala para os professores 0 % 

• Sala para atendimento especial 0 % 

• Sanitário dentro do prédio da escola 100 % 18 
escolas 
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• Sanitário fora do prédio da escola 0 % 

Equipamentos  

• Aparelho de DVD 17 % 3 escolas 

• Impressora 11 % 2 escolas 

• Antena parabólica 17 % 3 escolas 

Tecnologia  

• Internet 17 % 3 escolas 

• Banda larga 17 % 03 escolas 

• Computadores uso dos alunos 05 
equipamentos 

• Computadores uso administrativo 03 
equipamentos 

Acessibilidade  

• Escolas com dependências acessíveis aos portadores de 
deficiência 

6 % 01 escola 

• Escolas com sanitários acessíveis aos portadores de 
deficiência 

0 % 

Fonte Censo Escolar/INEP 2013 | Total de Escolas de Educação Básica: 18 | QEdu.org.br 

 

Tabela 29 – Pessoas com deficiência que Frequentam e Não Frequentam a 
escola– Censo IBGE 2010 

Faixa etária Período 
Frequentam a escola Não frequentam a escola 

Masculino Feminino Masculino Feminino 

0 a 4 anos 
2010 32 44 205 186 

2000 35 47 274 249 

5 a 9 anos 
2010 284 296 10 03 

2000 248 231 62 28 

10 a 14 
anos 

2010 311 310 08 08 

2000 340 360 45 05 

15 a 19 
anos 

2010 174 190 110 51 

2000 247 253 144 124 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 

Estratégias: 

 

4.1 Garantir o cumprimento dos dispositivos legais constantes na Convenção dos Direitos da Pessoa 

com Deficiência (ONU 2006), ratificada no Brasil pelos Decretos 186/2008 e 6949/2009, na Política de 

Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva (MEC 2008) e nos marcos legais políticos e  

pedagógicos da educação inclusiva; 

 

4.2 Desenvolver ações para garantir o processo de inclusão e do atendimento educacional especializado 

a fim de assegurar as condições de acesso, participação e aprendizagem aos estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superlotação. 

 

4.3 Garantir a universalização de matrículas dos/as estudantes público-alvo da Educação Especial, na 

perspectiva da educação inclusiva; 

 

4.4 Estabelecer parcerias com outras secretarias (saúde, esporte e lazer, assistência social) para o 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas à juventude, a adultos e a pessoas idosas, público-alvo 

da Educação Especial; 

 



47 
 

4.5 Implantar em consonância com a União, salas de recursos multifuncionais no município garantindo 

o atendimento educacional especializado; 

 

4.6-Institucionalizar o atendimento educacional especializado nos Projetos Político-Pedagógicos das 

escolas da rede regular de ensino; 

 

4.7-Adaptar os prédios escolares já existentes para atender as normas de acessibilidade, constantes nos 

dispositivos legais; 

4.8-Buscar parcerias com núcleos de tecnologia da rede estadual de ensino e Instituições de Ensino 

Superior bem como organizações da sociedade civil para o desenvolvimento de projetos que 

estimulem a criação e o uso de metodologias, materiais didáticos e recursos de tecnologia assistida; 

4.9- Buscar junto a União e Estado salas de AEE (  Atendimento Educacional Especializado ) para 

garantir um atendimento especializados para crianças, adolescentes e jovens; 

4.10- Estabelecer parcerias com Estado para garantir capacitação para professores/os demais e 

profissionais da Educação no “ Ceir – Centro Integrado de Reabilitação Daniele Dias; 

 

Capitulo 2 - QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

2.1 Alfabetização até 8 anos de idade 

META 05 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano 
do Ensino Fundamental. 

Até o 3o ano do Ensino Fundamental  

Meta Brasil: 100% até 2024 

Situação do Município em 2010: 55,8% 

 

Tabela 30 – Condição de alfabetização de crianças até 8 anos de idade – 2000 a 
2010 

Período Localização 

Masculino Feminino Total 
alfab 

 Alfab 
Não 
alfab 

% alfab Alfab 
Não 
alfab 

% alfab 

2010 
Urbana 07 --- 100% 06 01 85,7% 13 

Rural 20 34 37% 34 28 54,8% 54 
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2000 
Urbana 02 02 50% 02 08 20% 04 

Rural 02 51 3,8% 12 39 23,5% 14 

Fonte:IBGE – Censo Demográfico 

 A taxa de alfabetização de crianças até 8 anos foi mais significativa em 

2010 sendo a taxa maior na zona urbana com 100% de alfabetização para os 

masculinos e 85,7% para os femininos. Já na zona rural onde se concentra maior 

número da população, a taxa de alfabetização para os masculinos foi 37% e para os 

femininos 54,8%. A taxa geral de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano 

do Ensino Fundamental no município foi 55,8%, uma taxa inferior à taxa nacional, 

estadual, regional e da mesorregião. 

Em relação à meta Nacional, o município tem um grande desafio para 

alfabetizar 100% das crianças até 08 anos de idade até o final da vigência do PME e 

do PNE. Para isso é necessário ampliar e reforçar o atendimentoa essas crianças de 

06 a 08 anos com programas específicos como o PNAIC e outros semelhantes. 

Estratégias: 

5.1 - Adotar medidas que viabilizem a implantação de processos pedagógicos de alfabetização, nos anos 

iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com 

qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, 

a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças.  
 

5.2 - Colaborar com a avaliação nacional aplicada anualmente  para aferir a alfabetização das crianças 

de 3º ano e estruturar instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas 

para alfabetizar todos os alunos até o final do terceiro ano do ensino fundamental.  

 

5.3 - Selecionar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, assegurada a 

diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos resultados na rede 

escolar do município. 

 

5.4 - Adotar medidas para colaborar no fomento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem 

dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade. 

 

5.5 - Oferecer aos professores alfabetizadores das pessoas com deficiência, formação continuada a partir 

de materiais didáticos específicos disponibilizados pelo MEC e o município. 

5.6- Estimular o resgate da identidade cultural camponesa, por meio de projetos que envolvem a 

comunidade escolar, dando ênfase à sabedoria popular do povo do campo. 

 

2.2 Educação em Tempo Integral 

META 06 - Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das 
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da Educação 
Básica. 

Meta 6. escolas e matrículas em tempo integral 
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Escolas 
Meta Brasil: 50% até 2024 
Situação do Município em 2013: 
0,0%  

Matrículas 
Meta Brasil: 25% até 2024 
Situação do Município em 2013: 
0,0% 

 

 

 

 

 

Tabela 31 – Número de matrículas da educação integral 

Período 
Dependência 
administrativa 

Total de 
matriculas 

Educação 
Infantil 

Fundamental Média Profissional 

 Federal 0 0 0 0 0 

 Municipal 142 0 142 0 0 

 Estadual 0 0 0 0 0 

 Privada 0 0 0 0 0 

Fonte: https://www.fnde.gov.br/pnaeweb/publico/relatorioDelegacaoEstadual.do 

Estratégias: 

6.1 – Promover, em regime de colaboração com a União e o Estado a oferta de educação básica pública 
em tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, 

inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou 

https://www.fnde.gov.br/pnaeweb/publico/relatorioDelegacaoEstadual.do
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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. 

 

6.2 - Identificar a demanda de crianças que habitam em comunidades pobres ou em situação de 

vulnerabilidade social e dar apoio logístico ao programa de construção de escolas com padrão 

arquitetônico e mobiliário adequado para atendimento em tempo integral. 

 

6.3 - Colaborar com a institucionalização do programa nacional de ampliação e reestruturação das 

escolas públicas, realizando levantamento das condições infra estruturais das escolas da rede pública do 

município e especificação de equipamentos e materiais necessários à implantação do programa. 

 

6.4 -Identificar a demanda de crianças que habitam no campo para a oferta de educação em tempo 

integral, considerando as peculiaridades locais;  

 

6.5 - Garantir a educação em tempo integral para demanda manifesta de pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 (quatro) 

a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado complementar e suplementar 

ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas.  

 

6.6 - 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, inclusive assegurando a elaboração de proposta curricular adequada aos parâmetros da 

educação integral. 

 

 

 

2.3 Fluxo e Qualidade 

META 07 - Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 
atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais do 
ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino 
médio. 

Meta 7. IDEB 

Anos iniciais EF 
Meta Brasil 2021: 6,0 
Meta Vera Mendes - PI: 2,6 
Vera Mendes - PI 2011: 3,2 
 

Anos finaisEF 
Meta Brasil 2021: 5,5 
Meta Vera Mendes - PI: 2,6 
Vera Mendes - PI 2011: 3,2 
 

Ensino Médio 
Meta Brasil 2021: 5,2 
Meta para o Estado: 4,5 
Estado 2011: 4,1 
 

Fonte: ideb.inep.gov.br/resultado 

Tabela 32 – Taxa de rendimento por dependência administrativa e etapas de 

educação 

Dependência 
Administrativa 

Etapas Aprovação Reprovação Abandono 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 
Federal Anos iniciais       

Anos finais       

Ensino Médio       
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Estadual Anos iniciais       
Anos finais       

Ensino Médio 85,7 % N.A 2,1 % N. A 12,1 % N. A 

Municipal Anos iniciais 84,5 % 75,5 % 9,2 % 21,2 % 6,2 % 3,3 % 
Anos finais 93,2 % 59,5 1,6 % 37,2 5,2 % 3,3 % 

Ensino Médio       
Privada Anos iniciais       

Anos finais       

Ensino Médio       

Fonte: Censo Escolar 2012, Inep. Via QEdu 

 

Tabela 33 – Taxa de distorção Idade-Série por dependência administrativa e etapas 

da educação básica – 2010 a 2013 

 

Dependência 
Administrativa 

Etapas 

2010 2011 2012 2013 

Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural Urbano Rural 

Federal 

Anos 
iniciais 
E. F. 

                

Anos 
finais 
E.F 

                

Ensino 
Médio 

                

Estadual 

Anos 
iniciais 
E. F. 

        

Anos 
finais 
E.F 

        

Ensino 
Médio 

66 %  57 % ** 51 %  47 % ** 

Municipal 

Anos 
iniciais 
E. F. 

38 % 50 % 32 % 52 % 34 % 56 % 44 % 52 % 

Anos 
finais 
E.F 

46 % 51 % 52 % 61 % 58 % 65 % 53 % 68 % 

Ensino 
Médio 

        

Privada 

Anos 
iniciais 
E. F. 

        

Anos 
finais 
E.F 

        

Ensino 
Médio 

        

Fonte: Censo Escolar 2012, Inep. Via QEdu 
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Tabela 34 – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – 2007 a 2011 

Município Dependência 
Administrativa 

Ensino 
Fundamental – 
Anos Iniciais 

Ensino 
Fundamental – 

Anos Finais 
Ensino Médio 

2007 2011 2007 2011 2007 2011 

 Federal       
Estadual     3,2 4,1 

Municipal 2,7 3,2 2,7 3,2   
Privada       

 Federal       

Estadual       
Municipal       

Privada       
 Federal       

Estadual       

Municipal       
Privada       

Fonte: QEdu.org.br. Dados do Ideb/Inep (2011). 

 

 

7.1 - Celebrar pacto com o Estado e a União com vistas à implantação das diretrizes pedagógicas para a 

educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a 

diversidade regional, estadual e local. 
 

7.2 - Implantar medidas que assegurem: 

 



53 
 

a)- No quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70%  (setenta por cento) dos (as) alunos (as) do 

ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por 

cento), pelo menos, o nível desejável.  
 

b) - No último ano de vigência deste PME, todos os (as) estudantes do ensino fundamental e do ensino 

médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível 

desejável;  
 

7.3 - Colaborar com a constituição de um conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional 

com base no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, nas condições de infraestrutura 

das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões 

relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino. 
 

7.4 - Elaborar, com participação dos atores escolares, uma sistemática de auto -avaliação das escolas 

de educação básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões 

a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da 

qualidade educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da educação e o aprimoramento 

da gestão democrática. 

 

7.5 - Reelaborar o plano de ações articuladas dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas 

para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da 

gestão educacional, à formação de professores e professoras e profissionais de serviços e apoio 

escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da 

infraestrutura física da rede escolar. 

 

7.6 - Estabelecer pacto com a União para garantir a prestação de assistência técnica financeira na 

implantação de metas intermediárias que visem à melhoria do IDEB, no município. 

 

7.7 - Utilizar os dados da avaliação de qualidade do ensino fundamental e médio para adoção de medidas 

que concorram para a melhoria de processos e práticas pedagógicas, em regime de colaboração com o 

Estado. 

 

7.8 - Adotar medidas que colaborem com a implantação de políticas voltadas para alcance das metas do 

IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média nacional, garantindo 

equidade da aprendizagem e reduzindo pela metade, até o último ano de vigência deste PME. 
 

7.9 - Elaborar relatório com os resultados pedagógicos dos indicadores de avaliação da educação básica 

e do IDEB, relativos às escolas e à rede pública do município, assegurando a contextualização desses 

resultados, com relação a indicadores sociais relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias 

dos (as) alunos (as), e a transparência e o acesso público a esses resultados. 

 

7.10 - Colaborar com a União no desenvolvimento de ações que promovam a melhoria do desempenho 

dos alunos da educação básica nas avaliações da aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação 

de Estudantes – PISA, com vistas a contribuir para o alcance das projeções estabelecidas.  

 

7.11 - Identificar e divulgar práticas pedagógicas inovadoras adotadas nas escolas de educação básica 

do município que contribuem para a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a 

diversidade de métodos e propostas pedagógicas. 

 

7.12 - Fazer levantamento da necessidade de transporte de estudantes da educação do campo, na faixa 

etária da educação escolar obrigatória, para subsidiar o programa federal de transporte escolar. 
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7.13 - Disponibilizar informações ao MEC que viabilizem a universalização do acesso à rede mundial 

de computadores em banda larga nas escolas da rede pública de educação básica do município, 

favorecendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação.  
 

7.14 – Monitorar programa de transferência direta de recursos financeiros à escola, propiciando a 

participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação 

da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática. 

 

7.15 - Disponibilizar informações ao MEC que viabilizem a implantação de programas suplementares 

de material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 
 

7.16 - Fazer levantamento das condições infraestruturas dos prédios escolares existentes no município, 

contribuindo com a União no sentido de assegurar os padrões mínimos de funcionamento das escolas 

públicas de educação básica e de promover uma educação inclusiva e de qualidade. 

 

7.17 - Disponibilizar ao MEC levantamento das necessidades de aquisição e reestruturação de 

equipamentos e de recursos tecnológicos digitais, para escolas públicas do município, visando à 

equalização das oportunidades educacionais. 

 

7.18 - Contribuir para a definição de parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica, 

considerando as peculiaridades do município. 

 

7.19 - Disponibilizar ao MEC levantamento das necessidades de equipamentos necessários para a 

informatização da gestão das escolas públicas e secretaria municipal de educação do município, bem 

como das necessidades de formação do pessoal técnico das secretarias de educação; 

 

7.20 - Adotar, em regime de colaboração com a União e o Estado, as políticas de combate à violência 

na escola, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores. 

 

7.21 - Adotar, em regime de colaboração com a União e o Estado, políticas de inclusão e permanência 

na escola para adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação 

de rua, assegurando os princípios da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 

Adolescente. 

 

7.22 - Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e 

quilombola e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 

e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes 

curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade 

étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil.  

 

7.23 - Estabelecer parceria com o Estado e União para mobilização das famílias e setores da sociedade 

civil, articulando a educação formal com experiências de educação popular e cidadã. 

 

7.24 - Estabelecer parceria com o Estado e União para promover a articulação dos programas da área da 

educação, de âmbito local e nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, 

assistência social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como 

condição para a melhoria da qualidade educacional. 

 

7.25 - Promover, em parceria com o Estado e a União, a universalização de ações de prevenção, 

promoção e atenção à saúde destinadas ao atendimento de estudantes das escolas da rede pública no 

município. 
 

7.26 - Promover, em parceria com o Estado e a União, ações efetivas especificamente voltadas para a 

promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos 

(das) profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional. 
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7.27 - Aderir ao Sistema Estadual de Avaliação da Educação Básica, com vistas a orientar as políticas 

públicas e as práticas pedagógicas no município. 

 

7.28 - Aderir ao programa nacional de formação de leitores e capacitação de professores, bibliotecários 

e agentes da comunidade para atuar como mediadores da leitura, de acordo com a especificidade das 

diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem. 

 

7.29 - Aderir ao programa nacional de formação de professores e de alunos  para promover e consolidar 

política de preservação da memória nacional;  
 

7.30 - Colaborar com a União na implantação de políticas de estímulo às escolas que melhorarem o 

desempenho no IDEB, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade 

escolar. 

 

Capítulo 03 – COMBATE À DESIGUALDADE 

3.1 Escolaridade 

META 08 - Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo 

a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano, para as populações do 

campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e 

igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 
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Meta 8. elevação da escolaridade da população de 18 a 29 anos 

 

escolaridade média (18 a 29 anos) 
Meta Brasil: 12 anos, até 2024 

Situação do município em 2010: 5,9 anos 

escolaridade média da população rural (18 a 
29 anos) 

Meta Brasil: 12 anos, até 2024 

Situação do município em 2010: 5,2 anos 

 

escolaridade média dos 25% mais pobres 

(18 a 29 anos) 

Meta Brasil: 12 anos, até 2024 

Situação do município em 2010: 5,4 anos 

Relação escolaridade negros/não negros 

Meta Brasil: 100%, até 2024 

Situação do município em 2010:96,1 

 

Tabela 35 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos por Raça/Cor 

Raça/Cor Censo 2000 Censo 2010 
Branca 137 75 

Parda 292 99 
Preta 28 09 
Amarela  ****** 07 
Indígena  ******* ******* 
Não declarada ******* ********** 

Total 457 190 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 
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Tabela36 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos por localidade 

Localização Censo 2000 Censo 2010 
Urbana 98 34 
Rural 359 152 
Total 457 186 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 

Tabela 37 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos – em anos de 
Estudo 

Município 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

            

            

            
Fonte: 

Estratégias: 

8.1 - Institucionalizar e/ou aderir a programas que contemplem o desenvolvimento de tecnologias para 

correção de fluxo, acompanhamento pedagógico individualizado, recuperação e progressão parcial, 

priorizando estudantes com rendimento escolar defasado, e a produção de materiais didáticos adequados 

às características e realidade sociocultural dos segmentos populacionais considerados; 

8.2 - Estimular a diversificação curricular, integrando a formação à preparação para o mundo do 

trabalho e estabelecendo a relação entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da 

tecnologia e da cultura, adequando à organização do tempo e do espaço pedagógico; 

 8.3 - Adotar medidas que viabilizem o acesso gratuito aos exames de certificação da conclusão dos 

ensinos fundamental e médio.  

8.4) Estabelecer parcerias com as áreas da saúde e assistência social para garantia da frequência e apoio 

à aprendizagem dos jovens e adultos dos segmentos populacionais considerados, no processo de 

escolarização, estimulando-os a permanecerem na rede pública de ensino. 
 

3.2 Alfabetização 15 anos ou mais 

META 09 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais 
para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência do PNE, erradicar o analfabetismo 
absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional. 
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9. Alfabetização de Jovens e adultos 

 

população de 15 anos ou mais 

alfabetizada 

Meta Brasil: 93,5% (2015) 

Situação do município em 2010: 56,2% 

reduzir o analfabetismo funcional 

Meta Brasil 

Reduzir em 50% - equivale a reduzir para 

14,7% 

Situação do município em 2010: 63,2% 
 

 

Fonte - IBGE/Censo Populacional 2010  

• População com 15 anos ou mais de idade que foi declarada alfabetizada: 1.259 pessoas 

• População com 15 anos ou mais de idade: 2.123 pessoas 

• População com 15 anos ou mais de idade com menos de quatro anos de estudo: _____ pessoas 
 

A Secretaria Municipal informa que aderiu a programas do governo federal com objetivo de 

reduzir o analfabetismo e desenvolve iniciativas no sentido de oferecer EJA-Fundamental com 

especificidades para adultos que não concluíram o ensino fundamental na idade adequada.  
Estratégias: 

9.1 - Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram acesso à 

educação básica na idade própria.  
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9.2 - Mapear, em parceria com o Estado e as áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude, 

os jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, no município, para assegurar a 

complementação da escolarização.  

 

9.3 - Mapear e mobilizar jovens e adultos analfabetos residentes no município, bem como implementar, 

em colaboração com a União, ações de alfabetização, com garantia de continuidade da escolarização 

básica. 

 

9.4 - Monitorar a frequência de jovens e adultos, nos cursos de alfabetização, de forma assegurar os repasses do 

benefício adicional no programa nacional de transferência de renda. 

 

 

9.5 - Aderir ao exame nacional de aferição do grau de alfabetização (absoluto e funcional) de jovens e 

adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade.  

 

9.6 - Formalizar parceria com a União, para atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e 

adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento 

oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da saúde. 

 

9.7 - Orientar a elaboração de projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem ao 

desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses (as) alunos (as).  

 

9.8 - Adotar medidas que garantam a efetivação de programas de capacitação tecnológica da população 

jovem e adulta, a serem implementados pelo governo federal, promovendo a participação dos segmentos 

com baixos níveis de escolarização formal e de pessoas com deficiência. 

 

9.9- Adotar medidas que garantam a inclusão dos idosos nas políticas públicas de educação de jovens e adultos, 

voltadas para a erradicação do analfabetismo, o acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais 

e esportivas, e a valorização de suas experiências e conhecimentos. 

 

3.3 Educação de Jovens e Adultos 

META 10 - Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de Educação de Jovens e 
Adultos na forma integrada à Educação Profissional, nos ensinos Fundamental 
e Médio. 

Meta 10. EJA integrado à Educação Profissional (EF e EM) 

Meta Brasil25% matrículas (2024) 

Situação do município em 2013: 0,0% 
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Estratégias: 

10.1 -  Aderir a programa nacional de EJA voltado à conclusão do Ensino Fundamental e à formação 

profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação básica, considerando igualmente zona 

urbana e zona rural; 

10.2 - Estabelecer parceria com o Governo Federal e o Estadual para garantir a oferta de matrículas na 

educação de jovens e adultos, de modo a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores com 

educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora. 

 

10.3 - Estabelecer parcerias com órgãos do Governo Federal e Estadual que atuam nas áreas da educação 

especial, educação profissional e direitos humanos, de modo a ampliar as oportunidades profissionais 

dos jovens e adultos com deficiência e baixo nível de escolaridade. 

 

10.4 - Aderir ao programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos assegurando a 

expansão e a melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos 

integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência.  

 

10.5 - Apoiar medidas de fomento à aquisição de material didático, o desenvolvimento de currículos e 

metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a 

formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na educação de jovens e adultos 

articulada à educação profissional. 

 

10.6 - Colaborar com a implementação de mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e 
adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação inicial e 

continuada e dos cursos técnicos de nível médio. 

 

3.4 Educação Profissional 

META 11 - Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de nível 
médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no 
segmento público. 
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Meta 11. Educação Profissional Técnica de Nível Médio 

 

Meta Brasil 

Triplicar as matrículas, com 50% da expansão na rede pública, equivale a chegar a 4.809.000 

matrículas 

Situação do Estado em 2013: 31.000 matrículas 

 

Não existe matrícula na educação técnica no município de acordo com os dados do 

Censo Escolar 2013. 

Estratégias: 

11.1 - Apoiar medidas implementadas pela União e o Estado no sentido de colaborar com  a expansão 

da oferta de educação profissional técnica de nível médio na rede Pública Estadual de ensino do 

município.  

 

11.2 - Apoiar medidas implementadas pela União e o Estado, no sentido de colaborar com  a expansão 

da oferta de educação profissional técnica de nível médio na modalidade de educação a distância. 

 

11.3 - Apoiar medidas implementadas pela União e o Estado, no sentido de colaborar com a expansão 

do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino médio regular. 

 

11.4 - Apoiar medidas implementadas pela União e o Estado, de modo a colaborar com a expansão do 

ensino médio gratuito integrado à formação profissional para as populações do campo, de acordo com 

os seus interesses e necessidades. 

 

11.5 - Apoiar medidas implementadas pela União e o Estado, de modo a colaborar com a expansão da 

oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

 

11.6 - Apoiar medidas implementadas pela União e o Estado, de modo a colaborar com a redução das 

desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação profissional técnica de 

nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei. 

 

Capítulo 4 – ACESSO AO ENSINO SUPERIOR 
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4.1 Educação Superior 

META 12- Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a 
taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, asseguradas a qualidade 
da oferta e a expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas no 
segmento público. 

 

Meta 12. ensino superior, com expansão de 40% na rede pública 

(Observação: oferta regionalizada) 

 

Taxa bruta de matrícula  

Meta Brasil: 50% (2024) 

Situação do Estado em 2013: 12,1% 

Taxa líquida de matrícula  
Meta Brasil: 33% (2024) 

Situação do Estado em 2013: 4,4% 

No município Não há oferta de ensino superior 

Estratégias: 

12.1 - Disponibilizar levantamento da demanda, na idade de referência, de modo a colaborar com a 

ampliação da oferta de vagas, na rede Federal de Educação Superior, da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil. 

 
12.2 - Disponibilizar levantamento da demanda de professores e professoras de Educação Básica, de 

modo a colaborar com a oferta de educação superior pública e gratuita, sobretudo, nas áreas de ciências 

e matemática, bem como para atender ao déficit de profissionais em áreas específicas. 
 

12.3 - Contribuir para a ampliação da oferta de estágio como parte da formação na Educação superior, 

disponibilizando a rede escolar municipal; 

 

12.4 - Colaborar com estudos e pesquisas de iniciativa das IES públicas e privadas, voltadas para a 

articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho. 

 

12.5 - Disponibilizar levantamento da demanda, na idade de referência, de modo a colaborar com a 

expansão da educação superior às populações do campo, em relação a acesso, permanência, conclusão 

e formação de profissionais para atuação nessa população. 

 

12.6 - Disponibilizar levantamento da demanda, na idade de referência, de modo a colaborar com a 

oferta de vagas em curso de nível superior, prioritariamente, nas áreas de ciências e matemática, 
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considerando as necessidades do desenvolvimento do País, a inovação tecnológica e a melhoria da 

qualidade da educação básica; 
 

12.7 - Aderir ao programa de expansão e reestruturação das instituições de Educação superior, no 

município, de iniciativa da União. 

 

META 13- Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da 
proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no 
conjunto do sistema de Educação Superior para 75%, sendo, do total, no 
mínimo, 35% de doutores. 

 

Meta 13. qualidade do ensino superior 

 

Meta Brasil: 75% de mestres e doutores nas 

instituições de ensino superior (2024) 

Situação do Estado em 2013: 68,0% 

Meta Brasil: destes, 35% doutores (2024) 

Situação do Estado em 2013: 27,0% 

Fonte: INEP/Censo da Educação Superior - 2012 

 

• Número de funções docentes com mestrado ou doutorado na educação superior: 4.875 

funções docentes no Estado 

• Número total de funções docentes na educação superior: 7.045 funções docentes no 

Estado 

• Número de funções docentes com doutorado na educação superior: 1.896 funções 

docentes no Estado 

 

Estratégias: 

13.1 - Disponibilizar diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação e da 

capacidade de atendimento do município, de modo a contribuir com a elaboração do plano estratégico 

de formação dos profissionais da Educação. 

 

13.2 - Divulgar aos profissionais da Educação que atuam no Município informações sobre a plataforma 

eletrônica, bem como orientá-los na sua utilização. 
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35.3 - Contribuir para a reformulação dos currículos dos cursos de licenciatura, estimulando a renovação 

pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) aluno (a), dividindo a carga horária em 

formação geral, formação na área do saber e didática específica e incorporando as modernas tecnologias 

de informação e comunicação, em articulação com a base nacional comum dos currículos da educação 

básica, orientada pelos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos de 

ensino fundamental e médio. 

 

13.4 - Contribuir para a valorização das práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível 

médio e superior dos profissionais da educação, disponibilizando levantamento de demandas próprias 

da ação pedagógica na Educação básica. 
 

13.5 - Disponibilizar levantamento do quantitativo de docentes, em efetivo exercício, com formação de 

nível médio, na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da sua atuação, de 

modo a colaborar com a implementação de cursos e programas especiais de formação específica. 

 

13.6 - Disponibilizar levantamento do quantitativo de profissionais da Educação que atuam em outros 

segmentos que não o do magistério, a fim de colaborar com o fomento e a oferta de cursos técnicos de 

nível médio e tecnológicos de nível superior. 

 

13.7 - Colaborar na definição e implantação de política nacional de formação continuada para os (as) 

profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério; 

 

13.8 - Aderir a programa de concessão de bolsas de estudos para que os professores de idiomas das 

escolas públicas de Educação básica realizem estudos de imersão e aperfeiçoamento nos países que 

tenham como idioma nativo as línguas que lecionem.  

 

META 14 - Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação 
stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil 
doutores. 

 

 Meta 14. Pós-Graduação: titulação anual 

 

Meta Brasil 

Mestres: 60.000 títulos 

Situação do Estado: 1.107 títulos 

Meta Brasil 

Doutores: 25.000 títulos 

Situação do Estado: 166 títulos 

Fonte: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 
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(CAPES) – 2012 

Estratégias: 

14.1 - Disponibilizar diagnóstico das necessidades de formação continuada de profissionais da educação 

e da capacidade de atendimento do município, com vistas a colaborar com o planejamento estratégico e 

com o fomento da oferta de cursos pelas instituições públicas de educação superior, de forma orgânica 

e articulada às políticas de formação do Estado e do Município.  

 

14.2 - Formalizar parceria com o Governo Federal e Estadual, com vistas a consolidar política nacional 

de formação de professores da Educação básica, definindo diretrizes nacionais, áreas prioritárias, 

instituições formadoras e processos de certificação das atividades formativas.  

 

14.3 - Aderir ao programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de 

dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos 

em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os professores e as 
professoras da rede pública de educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a 

valorização da cultura da investigação.  

 

14.4 - Estabelecer parceria com o Governo Federal e Estadual para viabilizar o acesso dos professores 

da Educação básica ao portal eletrônico do MEC, com vistas a fazer uso de materiais didáticos e 

pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível.  

 

14.5 - Estabelecer parceria com o Governo Federal e Estadual para garantir a oferta de bolsas de estudo 

para pós-graduação dos professores e demais profissionais da educação básica.  

 

14.6 - Aderir ao Plano Nacional do Livro e Leitura e programa nacional de disponibilização de recursos 

para acesso a bens culturais pelo magistério público, com vistas a fortalecer a formação dos professores 

e das professoras das escolas públicas de educação básica. 

 

Capítulo 05 - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DE PROFESSORES 

5.1 Formação de professores 

META 15 - Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os municípios, no prazo de um ano de vigência do PNE, 

política nacional de formação e valorização dos profissionais da Educação, 

assegurando que todos os professores e as professoras da Educação Básica 

possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura 

na área de conhecimento em que atuam. 

 

Não foi calculada a situação dos entes federativos nesta meta nacional. 

Meta 15. formação inicial de professores 

Meta Brasil 

Política Nacional que garanta formação superior na área de atuação 

Estratégias: 
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15.1 - Participar do processo de acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.  

15.2 - Atualizar, em regime de colaboração, em âmbito municipal, Plano de Carreira para os (as) 

profissionais do magistério das redes públicas de educação básica, observados os critérios estabelecidos 

na Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de 

trabalho em um único estabelecimento escolar. 

 

 
META 16 - Formar em nível de pós-graduação 50% dos professores da Educação 

Básica, até o último ano de vigência do PNE, e garantir a todos osprofissionais 

da Educação Básica formação continuada em sua área de atuação, 

considerando as necessidades, demandas e contextualizações dossistemas de 

ensino. 

 

 

 

 

 

Meta 16. Formação continuada de professores 

Meta Brasil 

50% de professores da Educação Básica com pós-graduação (2024) 

Situação do Município em 2013: 21,3% 

Fonte: Censo Escolar/2013: http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar 

• Número de funções docentes na educação básica com pós-graduação lato ou stricto sensu: 53 

funções docentes 

• Número total de funções docentes na educação básica84 funções docentes 

 

 

Estratégias: 

16.1 - Estruturar a rede pública municipal de educação básica, de modo que, até o início do terceiro ano 

de vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos profissionais do 

http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar
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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. 

 

16.2 - Adotar medidas de implantação, na rede pública municipal de educação básica, para 

acompanhamento dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, 

a fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o estágio 

probatório e oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento de estudos na área de atuação do 

(a) professor (a), com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de 

cada disciplina.  

 

16.3 - Realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PME, por iniciativa do Ministério 

da Educação, em regime de colaboração, o censo dos (as) profissionais da educação básica de outros 

segmentos que não os do magistério.  

 

5.2 Professores – Remuneração e Carreira 

META 17 – Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas de 
educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais 
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência 
deste PNE. 

 

 

 

 

Meta 17. equiparar salários docentes/não docentes 

 

Meta Brasil 

Equiparar salários 

Fonte: IBGE∕ Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2012 

 

• Salário médio dos professores da educação básica, na rede pública (não federal), com 

ao menos 12 anos de escolaridade. 

• Salário médio dos não professores, com ao menos 12 anos de escolaridade. 
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A Meta 17 estipula que até do sexto ano da vigência do novo PNE as médias salariais entre 

docentes e não docentes deverão estar equiparadas no Brasil. A equiparação salarial deve 

ser buscada com relação à média estadual, e não com relação à média nacional. Esta 

escolha foi feita para evitar desigualdades locais.  

 

A média salarial dos professores da Rede Municipal em Vera Mendes - PI é de R$ 1.170,00e a 

média dos professores da Rede Estadualno município é de R$ 1.732.00 

 

O salario inicial do professor de Nível médio 40h em Vera Mendes - PI é de R$ 1.917,78, 
valor de acordo com o PSPN. 
Fonte: Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Vera Mendes – PI 

Estratégias: 

17.1 - Estabelecer, mediante consulta pública, normativas que efetivem a gestão democrática da 
Educação Escolar, contemplando inclusive a seleção, nomeação e avaliação de diretores e diretoras de 

escolas, obedecendo a legislação nacional, submetendo-as à aprovação do Conselho Municipal ou 

Estadual de Educação, com vista a garantir o repasse de transferências voluntárias da União e do Estado. 

 

17.2 - Aderir aos programas Federais e Estaduais de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos 

conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB, dos conselhos de alimentação escolar, 

dos conselhos regionais e de outros e aos (às) representantes educacionais em demais conselhos de 

acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico 

adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom 

desempenho de suas funções.  

 

17.3 - Adotar medidas que incentivem a constituição de Fórum Permanente de Educação, no município, 

com o intuito de coordenar as conferências municipais de educação, bem como efetuar o 

acompanhamento da execução deste PME e dos seus planos de Educação; 

 

 17.4 - Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselho municipal de 

educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive 

por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento 

autônomo. 

 

17.5 - Estimular a participação e a consulta de profissionais da Educação, alunos (as) e seus familiares 

na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e 

regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares.  

 

17.6- Adotar medidas que favoreçam a autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos 
estabelecimentos de ensino.  

 

 

 

Meta 18 - Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de 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 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. 
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Meta 18. Plano de Carreira para os profissionais da educação 

Meta Nacional 

PCCR em dois anos para todos os profissionais da educação. 

 

O Município de Vera Mendes - PI já possui Plano de Cargos, Carreira e remuneração (PCCR). 

Lei Municipal  102/2009 de 30 de dezembro de 2009. 

Porém, é necessário avaliar se o plano será sustentável ao longo do tempo, considerando a 

crescente queda do número de alunos no Município. 
Estratégias: 

18.1 - Assegurar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação dos recursos da contribuição social 

do salário-educação e de transparência de sua execução. 

 

 

18.2 - Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo único do 

art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle social na 

utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências 

públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de 

acompanhamento e controle social do FUNDEB, com a colaboração do Ministério da Educação, da 

Secretaria  de Educação do Estado do Piauí e do Tribunal de Contas do Estado. 

 

 18.3  - Colaborar com o Estado na adoção de medidas que garantam o cumprimento do disposto no 

artigo 69, parágrafo 5°, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, referente à constituição das 

Secretarias Municipais e Estaduais de Educação como unidades orçamentárias, com a garantia de que o 

dirigente da educação seja o ordenador de despesas e gestor pleno dos recursos educacionais, com o 

devido acompanhamento, controle e fiscalização de suas ações pelos respectivos conselhos de educação, 

tribunais de contas e demais órgãos fiscalizadores 

 

18.4 - Estabelecer e aprovar lei municipal que assegure a democratização, descentralização e 

desburocratização na elaboração e a execução do orçamento, planejamento e acompanhamento das 

políticas educacionais, em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, de forma a promover o 

acesso de toda a comunidade local e escolar aos dados orçamentários e a transparência na utilização dos 

recursos públicos da educação, garantindo mecanismos de participação direta no orçamento, tomando 

como exemplo a metodologia do orçamento participativo. 

 

18.5 - Estabelecer, no âmbito do Município, por iniciativa da SEDUC e UNDIME, processo de discussão 

sobre a regulamentação do regime de colaboração, com vistas a criação de instância permanente de 

planejamento e pactuação federativa, em matéria educacional, buscando estabelecer efetiva cooperação 

e equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos com vistas ao combate às desigualdades 
educacionais, assegurando efetivo atendimento ao estudante da rede pública, estadual e municipal, sem 

distinção. 

 

18.6 - Definir prioridades de aplicação dos recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino e dos 

recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do decênio, considerando a necessidade de 

equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso 

técnico e de gestão. 

 

 

Capítulo 06 – GESTÃO E FINANCIAMENTO 

6.1 Gestão Democrática 
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Meta 19-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. 

Meta 19. Gestão democrática 

 

Meta Brasil 

Efetivar a gestão democrática em dois anos. (legislação) 

Situação do município: sem legislação nem regras específicas 

 

No Município de Vera Mendes - PI a escolha de diretores é feita diretamente pelo Prefeito 

Através de portarias. Todas as Escolas já implantaram seus Conselhos Escolares, 

principalmente por causa dos programas federais de transferência direta de recursos. De forma 

geral, os conselhos não se reúnem para discutir e deliberar sobre questões relacionadas à prática 

pedagógica e ao cotidiano da escola. Há também o Conselho Municipal de Controle do 

FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho Municipal de Saúde. Não há Fórum 

Municipal instituído nem Conselho Municipal de Educação. 
Estratégias: 

19.1 - Estabelecer, mediante consulta pública, normativas que efetivem a gestão democrática da 

Educação Escolar, contemplando inclusive a seleção, nomeação e avaliação de diretores e diretoras de 

escolas, obedecendo a legislação nacional, submetendo-as à aprovação do Conselho Municipal ou 

Estadual de Educação, com vista a garantir o repasse de transferências voluntárias da União e do Estado. 

 

19.2 - Aderir aos programas Federais e Estaduais de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos 

conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB, dos conselhos de alimentação escolar, 

dos conselhos regionais e de outros e aos (às) representantes educacionais em demais conselhos de 

acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico 

adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom 

desempenho de suas funções.  

 

19.3 - Adotar medidas que incentivem a constituição de Fórum Permanente de Educação, no município, 

com o intuito de coordenar as conferências municipais de educação, bem como efetuar o 

acompanhamento da execução deste PME e dos seus planos de Educação; 

 

 19.4 - Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselho municipal de 

educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive 
por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento 

autônomo. 

 

19.5 - Estimular a participação e a consulta de profissionais da Educação, alunos (as) e seus familiares 

na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e 

regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares.  

 

19.6- Adotar medidas que favoreçam a autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira nos 

estabelecimentos de ensino.  

 

 

6.2 Financiamento 
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Meta 20- Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, 

no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do 

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. 

 

20. Percentual do PIB investido em Educação 

 

Meta Brasil 

7% do PIB investido em Educação até 2019 

10% do PIB investido em Educação até 2024 

 

A porcentagem do investimento público direto em educação, em relação ao PIB (Produto 

Interno Bruto) do país, foi de 5,3% em 2012, segundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). A meta do PNE é que o país passe a investir o 

equivalente a 10% do PIB em educação no próximo decênio, ou seja, o dinheiro destinado à 

educação deverá ser quase o dobro ao fim da vigência do PNE, em 2024. A Meta define que o 

investimento cresça gradualmente: a ampliação deve ser para 7% do PIB nos próximos cinco 

anos, ou seja, até 2019, chegando a 10% no prazo dos cinco anos seguintes. 

 

Compreendendo que o esforço é de todos, pode-se deduzir que cada ente federativo terá que 

se comprometer com o esforço anual de crescimento de seus investimentos para a educação. 

No caso dos municípios, será necessário melhorar a arrecadação e reavaliar as isenções 

fiscais, estabelecendo estratégias de aumento de receitas, que serão somadas a esforços 

nacionais como as receitas provenientes. 

Estratégias: 

20.1 - Propor e aprovar mudanças na Lei Orgânica Municipal, em articulação com o estado, com 

vistas à garantir a ampliação dos percentuais vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino, 

para 35%, até o penúltimo ano de vigência deste PME. 

 

20.2 - Assegurar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação dos recursos da contribuição social 

do salário-educação e de transparência de sua execução. 

 

20.3 - Estabelecer e aprovar lei municipal que garanta a aplicação em manutenção e desenvolvimento 

da Educação pública, em acréscimo aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição 

Federal, os repasses da parcela da participação de resultado ou da compensação financeira pela 

exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista 

no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição Federal, em conformidade com a Lei Federal Lei n° 

12.858, de 09 de setembro de 2013. 

 

20.4 - Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo único do 

art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle social na 

utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente a realização de audiências 

públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de 

acompanhamento e controle social do FUNDEB, com a colaboração do Ministério da Educação, da 

Secretaria  de Educação do Estado do Piauí e do Tribunal de Contas do Estado. 

 

 20.5  - Colaborar com o Estado na adoção de medidas que garantam o cumprimento do disposto no 

artigo 69, parágrafo 5°, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, referente à constituição das 

Secretarias Municipais e Estaduais de Educação como unidades orçamentárias, com a garantia de que o 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
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dirigente da educação seja o ordenador de despesas e gestor pleno dos recursos educacionais, com o 

devido acompanhamento, controle e fiscalização de suas ações pelos respectivos conselhos de educação, 

tribunais de contas e demais órgãos fiscalizadores 

 

20.6 - Estabelecer e aprovar lei municipal que assegure a democratização, descentralização e 

desburocratização na elaboração e a execução do orçamento, planejamento e acompanhamento das 

políticas educacionais, em todos os níveis, etapas e modalidades de ensino, de forma a promover o 

acesso de toda a comunidade local e escolar aos dados orçamentários e a transparência na utilização dos 

recursos públicos da educação, garantindo mecanismos de participação direta no orçamento, tomando 

como exemplo a metodologia do orçamento participativo. 

 

20.7 - Colaborar com o desenvolvimento de estudos e acompanhamento regular dos investimentos e 

custos por aluno da educação básica e superior pública, em todas as suas etapas e modalidades realizados 

pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 

 

 20.8 - Implantar, em parceria com a União e Estado, o Custo Aluno-Qualidade inicial – CAQi, no prazo 

de 2 (dois) anos de vigência do PME, referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na 

legislação educacional  e cujo financiamento será  calculado com base nos respectivos insumos 

indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a 

implementação plena do Custo Aluno Qualidade – CAQ.  

 

20.9 - Implementar, em parceria com a União e o Estado, o Custo Aluno Qualidade - CAQ como 

parâmetro para o financiamento da Educação de todas etapas e modalidades da educação básica, 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. 

 

20.10 - Implantar e ajustar, continuamente, o CAQ, no Município, em conformidade com a metodologia 

definida pelo Ministério da Educação – MEC e acompanhado pelo Fórum Nacional de Educação - FNE, 

pelo Conselho Nacional de Educação - CNE e pelas Comissões de Educação da Câmara dos Deputados 

e de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal. 

20.11 - Estabelecer, no âmbito do Município, por iniciativa da SEDUC e UNDIME, processo de 

discussão sobre a regulamentação do regime de colaboração, com vistas a criação de instância 

permanente de planejamento e pactuação federativa, em matéria educacional, buscando estabelecer 

efetiva cooperação e equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos com vistas ao combate 

às desigualdades educacionais, assegurando efetivo atendimento ao estudante da rede pública, estadual 

e municipal, sem distinção. 

 

20.12 - Definir prioridades de aplicação dos recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino e dos 

recursos adicionais dirigidos à educação ao longo do decênio, considerando a necessidade de 

equalização das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso 

técnico e de gestão. 
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