
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

LEI Nº 2011 DE 22 DE JUNHO DE 2015. 

 

 

“Aprova o Plano Municipal de Educação- PME do 

Município de São Gonçalo do Rio Abaixo e dá outras 

providências”. 

 

 

Faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu, Prefeito do Município de São 

Gonçalo do Rio Abaixo, Estado de Minas Gerais, sanciono a seguinte Lei:  

 

Art.1º É aprovado o Plano Municipal de Educação - PME, com vigência por 10 (dez) anos, a 

contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo I, com vistas ao cumprimento do disposto no 

art. 214 da Constituição Federal e na Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014 que aprova o Plano 

Nacional de Educação - PNE. 

 
Parágrafo único: Este PME é integrado, além da presente parte normativa, pelos seguintes 
anexos: 
 
I - metas e estratégias (anexo I); 

 
II - indicadores para monitoramento e avaliação da evolução das metas do PME (anexo II); 

 
III - diagnóstico (anexo III).  

 
Art.2º  São diretrizes do PME: 

 
I - erradicação do analfabetismo; 

 
II - universalização do atendimento escolar; 

 
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 

erradicação de todas as formas de discriminação; 

 
IV - melhoria da qualidade da educação; 

 
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em 

que se fundamenta a sociedade; 



 
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

 
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 

 
VIII - estabelecimento de aplicação de recursos públicos em educação que assegure atendimento 

às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 

 
IX - valorização dos(as) profissionais da educação; 

 
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental. 

 
Art.3º As metas previstas no Anexo I desta Lei serão cumpridas no prazo de vigência deste 

PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias específicas. 

 
Art.4º  As metas previstas no Anexo I desta Lei deverão ter como referência o censo 

demográfico e os censos da educação básica e superior mais atualizados, disponíveis na data da 

publicação desta Lei. 

 
Art.5º  A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento 

contínuo e de avaliações periódicas, realizados, sem prejuízo de outras, pelas seguintes instâncias: 

 
I - Secretaria Municipal de Educação - SME; 

 
II - Comissão de Educação da Câmara dos Vereadores; 

 
III -  Conselho Municipal de Educação - CME; 

 
§1º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput: 

 
I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios 

institucionais da internet; 

 
II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o 

cumprimento das metas; 

 
III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. 

 



§2º A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no quarto ano de 

vigência do PME e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades financeiras 

do cumprimento das demais metas. 

 
§3º Fica estabelecido, para efeitos do caput deste artigo, que as avaliações deste PME serão 

realizadas com periodicidade mínima de 03 (três) anos contado da publicação desta Lei. 

 
§4º Para viabilização do monitoramento e avaliação do cumprimento das metas deste PME, 

serão utilizados os indicadores constantes do Anexo II, além de outros que venham a se mostrar 

pertinentes para tanto. 

 
Art.6º  O município promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) conferências municipais de 

educação até o final do PME articuladas e coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação 

em parceria com outros órgãos relacionados a Educação. 

 
Parágrafo único: As conferências de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 (quatro) 
anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PME e subsidiar a elaboração do 
plano municipal de educação para o decênio subsequente. 
 
Art.7º  O município em regime de colaboração com a União e o Estado de Minas Gerais atuará, 

visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano. 

 
§1º Caberá aos gestores do município a adoção das medidas governamentais necessárias ao 

alcance das metas previstas neste PME. 

 
§2º As estratégias definidas no Anexo I desta Lei não elidem a adoção de medidas adicionais 

em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes 

federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e 

colaboração recíproca. 

 
§3º O Município criará mecanismos para o acompanhamento local da consecução das metas 

deste PME. 

 
§4º Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades de 

educação escolar que necessitem considerar territórios étnico-educacionais e a utilização de 

estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas de 

cada comunidade envolvida, assegurada à consulta prévia e informada a essa comunidade. 

 



§5º O fortalecimento do regime de colaboração entre o Município e o Estado de Minas 

Gerais incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, cooperação e pactuação. 

 
Art.8º  O Município deverá aprovar leis específicas para o seu sistema de ensino, disciplinando a 

gestão democrática da educação pública no seu âmbito de atuação, no prazo de 2 (dois) anos 

contado da publicação desta Lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com 

essa finalidade. 

 
Art.9º O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do Município 

serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis 

com as diretrizes, metas e estratégias deste PME, a fim de viabilizar sua plena execução. 

 
Art.10 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em 

colaboração com o Estado de Minas Gerais, e o Município, constituirá fonte de informação para 

a avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas desse nível 

de ensino. 

 
Art.11 Até o final do primeiro semestre do último ano de vigência deste PME, o Poder 

Executivo encaminhará à Câmara dos Vereadores, sem prejuízo das prerrogativas deste Poder, o 

projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação a vigorar no período subsequente, que 

incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio. 

 
Art.12 A revisão deste PME, se necessária, será realizada com ampla participação de 

representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. 

 
Art.13  Revoga-se a Lei nº 632 de 16 de dezembro de 2005, que aprovou o Plano Municipal de 

Educação do Município para o período de 2005-2015. 

 
Art.14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Gonçalo do Rio Abaixo, 05 de maio de 2015. 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Antônio Carlos Noronha Bicalho 

Prefeito Municipal 

 



                                                                                                                                                                                 

ANEXO I – METAS E ESTRATÉGIAS DO PME 

 
META 1: 
Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 cinco) 
anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 
50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME.  
 
ESTRATÉGIAS: 
1.1) definir, em regime de colaboração entre a União e o Município, expansão das respectivas 
redes públicas de educação infantil segundo padrão nacional de qualidade, considerando as 
peculiaridades locais; 
 
1.2) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por creche 
para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento 
da demanda manifesta; 
 
1.3) estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e prazos para 
definição de mecanismos de consulta pública ou cadastro da demanda das famílias por creches; 
 
1.4) manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de acessibilidade,  
programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de aquisição de 
equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação 
infantil; 
 
1.5) implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, avaliação da educação infantil, a ser 
realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir a 
infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a 
situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes; 
 
1.6) promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação infantil, 
garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior; 
 
1.7) estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para 
profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas 
que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias 
educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 
 
1.8) fomentar o atendimento das populações do campo  na educação infantil nas respectivas 
comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a 
nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessas 
comunidades, garantido consulta prévia e informada; 
 
1.9) priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional 
especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue 
para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica; 
 
 
 



1.10) implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, por 
meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no 
desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de idade; 
 
1.11) preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, 
garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que 
atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, 
visando ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental; 
 
1.12) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das crianças 
na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência de renda, em 
colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
infância; 
 
1.13) promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, em 
parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, preservando o 
direito de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos; 
 
 
1.14) o município realizará e publicará, a cada ano, levantamento da demanda manifesta por 
educação infantil em creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento; 
 
1.15) estimular e ampliar o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças de 
0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil. 
 
1.16) construir escola nas comunidades de Pacas  e Recreio que atenda Educação Infantil (creche 
e pré-escola) em tempo integral; 
 
1.17) construir e ou ampliar escola de Educação Infantil em tempo integral na área urbana até o 
final da vigência desse PME;  
 
1.18) reformar e ampliar escolas do campo para atender maior número de crianças da Educação 
Infantil; 
 
1.19) assegurar o fornecimento de materiais pedagógicos adequados às faixas etárias e às 
necessidades do trabalho educacional na Educação Infantil; 
 
1.20) implementar o Projeto Político Pedagógico e  as atividades dos Conselhos Escolares e 
outras formas de participação da comunidade escolar . 
 

 

META 2: 
Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 
(quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam 
essa etapa na idade recomendada, até o último a vigência deste PME. 
ESTRATÉGIAS: 
 
 



2.1) pactuar entre  as escolas do município, no âmbito da instância permanente de que trata o § 5º 
do art. 7º da Lei do PNE, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino fundamental; 
 
 
 
2.2)Criar e desenvolver mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) 
do ensino fundamental; 
 
2.3) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, permanência e aproveitamento 
escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem como as situações de 
discriminação, preconceitos e violências na escola, visando estabelecer condições adequadas para 
o sucesso escolar, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância, adolescência e juventude; 
 
2.4) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com órgãos 
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude; 
 
2.5) promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de garantir  
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; 
 
2.6) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades 
escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias; 
 
2.7) Garantir a oferta do ensino fundamental, dos anos iniciais, para as populações do campo 
nas próprias regiões;  
 
2.8) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a qualidade, para 
atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante; 
 
2.9) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a 
habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais; 
 
2.10) promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas; 
 
2.11) promover a articulação entre os anos iniciais e os anos finais do Ensino Fundamental. 
 
META 3: 
Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 
(dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa líquida de 
matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 
 
ESTRATÉGIAS: 
3.1) Garantir a execução do programa nacional de renovação do ensino médio, a fim de 
incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação entre 
teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira flexível e  
diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, 
linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e 
laboratórios, a produção de material didático específico, a formação continuada de professores e 
a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e culturais; 



 
3.2) garantir a execução  dos direitos e objetivos de aprendizagem  e desenvolvimento elaborados 
pelo conselho nacional de educação que configurarão a base nacional comum curricular do 
ensino médio; 
 
3.3) garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a ampliação da 
prática desportiva, integrada ao currículo escolar; 
 
3.4) manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, por meio 
do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado e pela 
adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de recuperação e 
progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua 
idade; 
 
3.5) estimular o Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, e  sua utilização, como instrumento 
de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educação básica, de avaliação 
certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da 
escola, e de avaliação classificatória, como critério de acesso à educação superior; 
 
3.6) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação 
profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo e das pessoas com 
deficiência;  
 
3.7) estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, a 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; 
 
3.8) promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, em 
articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude; 
 
3.9) fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo de 
jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com qualificação social e 
profissional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar; 
 
3.10) redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem como a 
distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender a toda a demanda, de 
acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos (as); 
 
3.11) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a qualidade, para 
atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de caráter itinerante; 
 
 
3.12) implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer 
formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão; 
 
3.13) estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e científicas. 
 
 



META 4: 
Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao 
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a 
garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 
serviços especializados, públicos ou conveniados. 
 
ESTRATÉGIAS: 
4.1) Informar, por meio do Censo Escolar , as matrículas dos (as) estudantes da educação regular 
da rede pública que recebam atendimento educacional especializado complementar e suplementar 
e as matrículas dos estudantes da educação especial oferecida em instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público e com 
atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007; 
 
4.2) promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento escolar à 
demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, observado o que 
dispõe a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional; 
 
4.3) implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação 
continuada de professores e professoras para o atendimento educacional especializado nas 
escolas urbanas, do campo e instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos 
da Lei no 11.494, de 20 de junho de 2007; 
 
4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, 
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas complementar e 
suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de educação básica, conforme 
necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno; 
 
4.5) estimular atendimento por profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e 
psicologia para apoiar o trabalho dos professores da educação básica com os alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação da rede 
regular e de instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei no 
11.494, de 20 de junho de 2007; 
 
 4.6) manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições 
públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da 
adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de material 
didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar,  
em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas 
habilidades ou superdotação; 
 
4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como 
primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos (às) 
alunos (as) surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e 
classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto no 5.626, de 22 de 



dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e surdos-cegos; 
 
4.8) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de 
deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o atendimento 
educacional especializado; 
 
4.9) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento 
educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos (as) 
alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação beneficiários (as) de programas de transferência de renda, juntamente com o 
combate às situações de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de 
condições adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os 
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude; 
 
4.10) fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais didáticos, 
equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do ensino e da 
aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos (as) estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 
 
4.11) promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formulação de 
políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que 
requeiram medidas de atendimento especializado; 
 
4.12) promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, assistência 
social e direitos humanos, em parceria com as famílias e as instituições comunitárias, 
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público  com o fim 
de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na 
educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais do 
desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a 
assegurar a atenção integral ao longo da vida; 
 
4.13) apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à demanda do 
processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do 
atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e 
intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente 
surdos, e professores bilíngues; 
 
 
 
4.14) fornecer ao Ministério da Educação, por meio dos  órgãos de pesquisa, demografia e 
estatística, informação detalhada sobre o perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos; 
 
4.15) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar as condições de apoio ao 
atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de ensino; 
 



4.16) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar a oferta de formação continuada, 
assim como os serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e 
aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação matriculados na rede pública de ensino; 
 
4.17) promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 
lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer e conscientizar a participação 
das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo; 
 
4.18) prover as bibliotecas escolares de livros didáticos e de literatura falados ou em Braille. 
 
 
META 5: 
Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3° (terceiro) ano do ensino fundamental. 
 
ESTRATÉGIAS: 
5.1) estruturar os 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) utilizar instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir a alfabetização 
das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular  as escolas a criarem os respectivos 
instrumentos de avaliação e monitoramento, implementando medidas pedagógicas para 
alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamental; 
 
5.3) fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas 
inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a 
aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua 
efetividade; 
 
5.4) garantir a alfabetização de crianças do campo e de populações itinerantes, com a utilização 
de materiais didáticos específicos; 
 
5.5) promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a alfabetização 
de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas 
inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação Stricto sensu e ações de 
formação continuada de professores (as) para a alfabetização; 
 
5.6) apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas especificidades, 
inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade 
temporal; 
 
5.7) garantir o espaço físico com recursos para alfabetização e socialização de alunos com 
deficiência. 
 
 
META 6: 



Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas 
públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da 
educação básica. 
 
ESTRATÉGIAS: 
6.1) manter e ampliar com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo 
integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive, 
culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou 
sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano 
letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola; 
 
6.2) instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão 
arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente em 
comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social; 
 
6.3) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e esportivos 
e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, 
teatros, cinemas e planetários; 
 
6.4) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos (as) 
matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte das entidades privadas de 
serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em articulação com a rede 
pública de ensino; 
 
 
6.5) atender às escolas do campo com a oferta de educação em tempo integral, com base em 
consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais; 
 
6.6) garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na Educação Infantil e anos iniciais do 
Ensino Fundamental, assegurando atendimento educacional especializado complementar e 
suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições 
especializadas; 
 
6.7) 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. 
 
 
META 7: 
Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do 
fluxo escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb:  
 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do Ensino Fundamental 5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do Ensino Fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino Médio 4,3 4,7 5,0 2,5 

 
 
ESTRATÉGIAS: 



 
7.1) garantir as diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos 
currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para 
cada ano do ensino fundamental e médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local; 
 
7.2) assegurar que: 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) garantir o processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por meio da 
constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem fortalecidas, 
destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua da qualidade 
educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da educação e o aprimoramento da 
gestão democrática; 
 
7.4) formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de 
qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e 
financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e 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; 
 
7.5) Utilizar os resultados das avaliações nacionais pelas escolas e redes de ensino para a melhoria 
de seus processos e práticas pedagógicas; 
 
7.6) Utilizar os indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação especial, bem como 
da qualidade da educação bilíngue para surdos; 
 
7.7) buscar atingir as metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores 
índices e a média nacional, garantindo equidade da aprendizagem; 
 
7.8) divulgar os resultados pedagógicos dos indicadores do sistema nacional de avaliação da 
educação básica, do Ideb e do Sistema Mineiro de Avaliação relativos às escolas; 

 
7.9) incentivar o desenvolvimento, selecionar,divulgar tecnologias educacionais para a educação 
infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e incentivar práticas pedagógicas inovadoras que 
assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e 
propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos, 
bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas; 
 
7.10) garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes da educação do campo na 
faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral da frota 
de veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, 
Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e financiamento compartilhado, com participação da 
União proporcional às necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o 
tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local; 



 
7.11) universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à rede mundial de 
computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação 
computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização 
pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação; 
 
7.12) ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à) aluno (a), em todas as etapas 
da educação básica, por meio de programas suplementares de de transporte, alimentação e 
assistência à saúde; 
 
7.13) assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a energia elétrica, 
abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o 
acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos 
e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com 
deficiência; 
 
7.14) manter, em regime de colaboração com o  programa nacional a reestruturação e aquisição 
de equipamentos para escolas públicas, visando à equalização regional das oportunidades 
educacionais; 
 
7.15) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 
ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos 
para implementação das condições necessárias para a universalização das bibliotecas nas 
instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet; 
 
 7.16) Considerar os parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica, a serem 
utilizados como referência para infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, entre outros 
insumos relevantes, bem como instrumento para adoção de medidas para a melhoria da qualidade 
do ensino; 
 
7.17) informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e da secretaria de educação do 
município, bem como manter programa nacional de formação inicial e continuada para o pessoal 
técnico das secretarias das escolas e da  educação; 
 
7.18) garantir programas  de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de 
ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, como a 
violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências adequadas para promover a 
construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade; 
 
7.19) implementar a inclusão e a permanência na escola de 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; 
 
7.20) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-brasileira e 
indígenas 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 ; 
 
7.21) consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de populações 
itinerantes , respeitando a articulação entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo: o 
desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural; a participação da comunidade 



na definição do modelo de organização pedagógica e de gestão das instituições, consideradas as 
práticas socioculturais e as formas particulares de organização do tempo; a reestruturação e a 
aquisição de equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e continuada de 
profissionais da educação e o atendimento em educação especial; 
 
7.22) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com 
experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida 
como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o cumprimento das políticas 
públicas educacionais; 
 
7.23) promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e nacional, com 
os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, 
possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria da 
qualidade educacional; 
 
7.24) garantir, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da 
educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de educação básica por meio 
de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde; 
 
7.25) estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, atenção e 
atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos (das) profissionais da 
educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional; 
 
7.26) promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional do 
Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores e professoras, 
bibliotecários e bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar como mediadores e mediadoras 
da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da 
aprendizagem; 
 
7.27) articular com o Estado, os Municípios e a União, programa  de formação de professores e 
professoras e de alunos e alunas para promover e consolidar política de preservação da memória 
nacional. 
 

 

META 8: 
Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a 
alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as 
populações do campo, da região de menor escolaridade  e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais 
pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 
 
ESTRATÉGIAS: 
8.1) desenvolver programas  para correção de fluxo, para acompanhamento pedagógico 
individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem como priorizar estudantes com 
rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos segmentos populacionais 
considerados; 
 
8.2) implementar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos populacionais 
considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, associados a outras 
estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial; 



 
8.3) garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos fundamental e 
médio; 
 
8.4) expandir a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das entidades privadas 
de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, de forma 
concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os segmentos populacionais 
considerados; 
 
8.5) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos populacionais considerados, 
identificar motivos de absenteísmo e colaborar com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios para a garantia de frequencia e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a 
ampliação do atendimento desses (as) estudantes na rede pública regular de ensino; 

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

 

META 9: 
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e 
três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o 
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 
funcional. 
 
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; 
 
9.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio incompletos, para 
identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos; 
 
9.3) implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da 
escolarização básica; 
 
9.4) realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, promovendo-se 
busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria com organizações da 
sociedade civil; 
 
9.5) realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de alfabetização 
de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade; 

9.6) executar ações de 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) apoiar  projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem ao desenvolvimento 
de modelos adequados às necessidades específicas desses (as) alunos (as); 



 
9.8) considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, com vistas 
à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e 
atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de programas de valorização e 
compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos temas do 
envelhecimento e da velhice nas escolas. 

 

 

META 10: 
10.1) Ampliar o número de  matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 
assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no 
segmento público até o final da vigência desse PME. 
 
ESTRATÉGIAS: 
10.1) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes 
públicas estaduais, particulares e sistema S de ensino; 
 
10.2) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio na 
modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso 
à educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade; 
 
10.3) estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino 
médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do aluno, 
visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional, à contextualização 
curricular e ao desenvolvimento da juventude; 
 
10.4) fomentar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de nível médio 
pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e entidades sem 
fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade; 
 
10.5) manter o auxílio financeiro de acordo com a Lei Municipal 639 de 20/02/2006 e 
posteriores (que aumentaram o valor do auxílio em dinheiro) aos alunos que cursam educação 
profissional técnica em outras cidades. 
 
10.6) expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação profissional para as 
populações do campo de acordo com os seus interesses e necessidades; 
 
10.7) expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 
  
10.8) elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil e mecanismos 
de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à permanência dos (as) 
estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio; 
 
10.9) reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência na educação 
profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na forma 
da lei. 
 



 

META 11: 
Favorecer condições para oferta, até o último ano de vigência desse plano, cursos de Ensino 
Superior, na modalidade presencial e a distância, no Município, em parceria com a Universidade 
Federal de Ouro Preto e CAPES_UAB. 
 
ESTRATÉGIAS: 
11.1) executar o protocolo de intenções e o convênio assinados, respectivamente, em 2 de 
dezembro de 2012 e 15 de agosto de 2013 entre a Prefeitura Municipal e a Universidade Federal 
de Ouro Preto; 
 
11.2) implantar e operar o Polo de Apoio Presencial para os cursos ofertados pela Universidade 
Aberta do Brasil; 
 
11.3) fomentar estudos e  pesquisas que analisem a necessidade de articulação entre formação, 
currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e 
culturais da região. 
 
 
META 12: 
Incentivar a população local à qualificação em cursos de graduação. 
 
ESTRATÉGIAS: 
12.1) manter o auxílio concedido, aos estudantes, por meio da Lei Municipal 639 de 20/02/2006 
e posteriores (que aumentaram o valor do auxílio em dinheiro); 
 
 
META 13: 
Assegurar que todos os professores da Educação Básica possuam formação específica de nível 
superior obtida em curso de licenciatura na área em que atuam de acordo com os incisos I, II e 
III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996. 
 
13.1) realizar diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação no 
Município e buscar parceria com instituições públicas e comunitárias de educação superior 
existentes nos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 
13.2) manter auxílio ou transporte para os estudantes de curso superior e técnico de acordo com 
a Lei Municipal 639 de 20/02/2006 e posteriores (que aumentaram o valor do auxílio em 
dinheiro);      
 
13.3) receber nas Escolas do Município, os estagiários de cursos de formação de nível médio e 
superior da área de educação; 
 
13.4) garantir formação continuada para os profissionais da educação em colaboração com 
União, Estado, Municípios e  segmentos privado ou filantrópico; 
 
13.5) exigir na efetivação ou contratação dos professores da educação básica, formação específica 
de nível superior obtida em curso de licenciatura na área em que atuam. 
 
 
META 14: 



Elevar para 50% a porcentagem de professores da Educação Básica com nível de Pós-graduação 
Lato sensu ou Stricto sensu. 
 
ESTRATÉGIAS: 
14.1) manter o incentivo para o profissional do magistério que possui Pós-graduação de acordo 
com o Plano de Carreira vigente. 
 
14.2) ampliar acervo de obras didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários,  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; 
 
 
META 15: 
Valorizar os (as) profissionais do magistério da redes municipal. 
 
ESTRATÉGIAS: 
15.1) manter a equidade do piso salarial de todos os níveis dos Professores da Educação Básica; 
 
15.2) garantir que o piso salarial dos professores da Educação Básica não seja inferior ao piso 
nacional; 
 
15.3) revisar o Plano de Carreira; 
 
15.4) garantir de acordo com a Lei Municipal 991 de 24/06/2013, baseada na Lei Federal n° 
11.738 de 16/07/2008, jornada de 1/3(um terço) de atividades extra-classe para estudo, reuniões 
e planejamento. 
 
 
META 16: 
Garantir condições para a efetivação da gestão democrática da Educação. 
 
ESTRATÉGIAS: 
16.1) estimular o fortalecimento e  a atuação dos Conselhos(Conselho Municipal de Educação, 
Conselhos Escolares, Conselho do FUNDEB, Conselho da Alimentação Escolar) como 
instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional; 
 
16.2) capacitar os Conselheiros para atuação efetiva; 
 
16.3) estimular a participação e a consulta da Comunidade Escolar na formulação dos projetos 
político-pedagógicos, assegurando a participação; 
 
16.4) desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares; 
 
16.5) instituir uma Comissão, durante vigência do PME,  com representantes de Professores, Pais 
de alunos, Diretoras das Escolas  dos diferentes segmentos, representante dos Poderes Executivo 
e Legislativo para acompanhamento da execução desse PME; 
 
16.6) incentivar a Associação de pais nas Escolas. 
 
 



META 17: 
Manter os investimentos em Educação, garantindo os últimos percentuais destinados a este setor. 
 
 
ESTRATÉGIAS: 
17.1)  garantir  o investimento do Município na Educação  para   manutenção do padrão de 
qualidade; 
 
17.2) fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem a transparência e o controle 
social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, por meio do Portal de 
Transparência; 
 
17.3) capacitar e fortalecer os conselheiros do FUNDEB para acompanhamento dos 
investimentos. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



ANEXO II - INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA 
EVOLUÇÃO DAS METAS DO PME 
 

Meta 1: Educação Infantil 
 

❏ Indicador 1A – Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola. 

 

Informações necessárias: 
População de 4 e 5 anos que frequenta a escola. 
População de 4 e 5 anos de idade. 
 
Fonte oficial: 
IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 
 
Cálculo: 

 
 

❏ Indicador 1B – Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola 

 

Informações necessárias: 
População de 0 a 3 anos de idade que frequenta a escola. 
População de 0 a 3 anos de idade. 
 
Fonte oficial: 
IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 
 
Cálculo: 

 
 
 

Meta 2: Ensino Fundamental 
 

❏ Indicador 2A – Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola. 

 

Informações necessárias: 
População de 6 a 14 anos de idade que frequenta a escola. 
População de 6 a 14 anos de idade. 

 
Fonte oficial: 
IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 
 
Cálculo: 

 



❏ Indicador 2B – Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental 

concluído. 

 

Informações necessárias: 
População de 16 anos de idade com 9 anos ou mais anos de estudos.  
População com 16 anos de idade.  
 
Fonte oficial: 
IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 
 
Cálculo: 

 
 
 

Meta 3: Ensino Médio 
 

❏ Indicador 3A – Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola. 

 

Informações necessárias: 
População de 15 a 17 anos de idade que frequenta a escola. 
População de 15 a 17 anos de idade. 
 
Fonte oficial: 
IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 
 
Cálculo: 

 
 

❏ Indicador 3B – Taxa líquida de matrícula no ensino médio. 

 

Informações necessárias: 
População de 15 a 17 anos de idade que frequenta o ensino médio. 
População de 15 a 17 anos de idade. 
 
Fonte oficial: 
IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 
 
Cálculo: 

 
 

 
 
 



Meta 4: Inclusão 
 

❏ Indicador 4 – Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a 

escola. 

 

Informações necessárias: 
População de 04 a 17 anos de idade que declarou ter alguma dificuldade permanente de enxergar, 
ouvir, caminhar ou subir degraus ou apresenta deficiência mental/intelectual permanente e que 
frequenta a escola. 
População de 04 a 17 anos de idade que declarou ter alguma dificuldade permanente de enxergar, 
ouvir, caminhar ou subir degraus ou apresenta deficiência mental/intelectual. 
 
Fonte oficial: 
IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 
 
Cálculo: 

 
 
 

Meta 5: Alfabetização Infantil 
 

❏ Indicador 5 – Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º Ano do ensino 

fundamental. 

❏  

Informações necessárias: 
Crianças do 3º Ano do Ensino Fundamental consideradas alfabetizadas de acordo com a 
Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) 
Crianças do 3º Ano do Ensino Fundamental avaliadas pela ANA 

 
Fonte oficial: 
ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização)/INEP 
 
Cálculo: 
 

 
 
 

Meta 6: Educação Integral 
 

❏ Indicador 6A – Percentual de escolas públicas com alunos que permanecem ao menos 7h 
em atividades escolares. 
 

Informações necessárias: 
Número de escolas públicas com alunos que permanecem ao menos 7h em atividades escolares. 



Número total de escolas públicas. 
 
Fonte oficial: 
INEP∕Censo Escolar da Educação Básica (Abrangência Municipal) 
 
Cálculo: 

 

 

❏ Indicador 6B – – Percentual de alunos que permanecem ao menos 7h em atividades 

escolares. 

Informações necessárias: 
Número de alunos que permanecem ao menos 7h em atividades escolares.   
Número total de alunos da educação básica. 
 
Fonte oficial: 
INEP∕Censo Escolar da Educação Básica (Abrangência Municipal) 
 
Cálculo: 

 
 

 
 

 
Meta 7: Qualidade da Educação Básica/IDEB 

 
Vide dados do IDEB em: www.ideb.inep.gov.br 
 

 
 
 

Meta 8: Elevação da Escolaridade/Diversidade 
 

❏ Indicador 8A – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos. 

 

Informações necessárias: 
Soma dos anos de estudo das pessoas na faixa etária de 18 a 29 anos de idade 
População de 18 a 29 anos de idade. 
 
Fonte oficial: 
IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 
 
Cálculo: 

http://ideb.inep.gov.br/


 
 
 

❏ Indicador 8B – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente em área rural. 

 

Informações necessárias: 
Soma dos anos das pessoas residentes na área rural na faixa etária de 18 a 29 anos de idade. 
População de 18 a 29 anos de idade residente na área rural. 
  
Fonte oficial: 
IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 
 
Cálculo: 

 
 
 

❏ Indicador 8C – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos entre os 25% mais 

pobres.  

 

Informações necessárias: 
Soma dos anos de estudo das pessoas entre os 25% mais pobres na faixa etária de 18 a 29 anos de 
idade.   
População de 18 a 29 anos de idade entre os 25% mais pobres.  
 
Fonte oficial: 
IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 
 
Cálculo: 

 
 

❏ Indicador 8D – Razão entre a escolaridade média da população negra e da população não 

negra de 18 a 29 anos. 

 

Informações necessárias: 
Soma dos anos de estudo de negros na faixa etária de 18 a 29 anos de idade.   
População de negros de 18 a 29 anos de idade.   
Soma dos anos de estudo de não negros na faixa etária de 18 a 29 anos de idade.   
População de não negros de 18 a 29 anos de idade.  
 
Fonte oficial: 
IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 
 



Cálculo: 

 
 
 

Meta 9: Alfabetização de jovens e adultos  
 

❏ Indicador 9A – Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade. 

 

Informações necessárias: 
População com 15 anos ou mais de idade que foi declarada alfabetizada. 
População com 15 anos ou mais de idade. 
 
Fonte oficial: 
IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 
 
Cálculo: 

 
 

❏ Indicador 9B – Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de 

idade. 

 

Informações necessárias: 
População com 15 anos ou mais de idade com menos de quatro anos de estudo. 
População com 15 anos ou mais de idade. 
 
Fonte oficial: 
IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 
 
Cálculo: 

 
 

 
 
 

Meta 10: Educação Profissional 
 

❏  Indicador 10A – Matrículas em educação profissional técnica de nível médio. 

 

Informações necessárias: 
Matrículas na educação profissional de nível médio: número absoluto. 
 



Fonte oficial: 
INEP∕Censo Escolar da Educação Básica (abrangência municipal) 
 
 

❏ Indicador 10B – Matrículas em educação profissional técnica de nível médio na rede 

pública. 

❏  

 Informações necessárias: 
 
Matrículas na educação profissional de nível médio na rede pública: número absoluto. 
 
Fonte oficial: 
INEP∕Censo Escolar da Educação Básica (abrangência municipal) 

 
 
 

Meta 11: Oferta de Educação Superior no Município  
 

❏  Indicador 11A – Número de cursos de graduação à distância ou presencial oferecidos no 

município 

 

Informações necessárias: 
Número de cursos de graduação à distância ou presencial. 
 
Fonte oficial: 
Secretaria Municipal de Educação 
 

 
 

Meta 12: Educação Superior 
 

❏  Indicador 12A – Taxa de escolarização bruta na educação superior da população de 18 a 

24 anos. 

Informações necessárias: 
População que frequenta a educação superior. 
População de 18 a 24 anos de idade. 
  
Fonte oficial: 
IBGE⁄ Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)  (abrangência: Estado, Região e 
Brasil) 
 
Cálculo: 

  
 

❏ Indicador 12B – Taxa de escolarização líquida ajustada na educação superior da 

população de 18 a 24 anos. 

  



Informações necessárias: 
População de 18 a 24 anos de idade que frequenta ou já concluiu a educação superior. 
População de 18 a 24 anos de idade. 
 
Fonte oficial: 
IBGE⁄ Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)  (abrangência: Estado, Região e 
Brasil) 
 
Cálculo: 

 
 
  

 
 

Meta 13: Profissionais de Educação 
 

❏ Indicador 13 – Taxa de Professores da Educação Básica que possuam formação 

específica de nível superior obtida em curso de licenciautra na área em que atuam. 

 

Informações necessárias: 
Número de Professores da Educação Básica que lecionam nas Escolas do Município. 
Número de Professores da Educação Básica que possuem formação específica de nível superior 
obtida em curso de licenciatura na área em que atuam. 
 
Fonte Oficial: 
INEP/Censo Escolar da Educação Básica (Abrangência Municipal) 
 
Cálculo: 
 
Número de Professores da Educação Básica que possuem 
 formação específica de nível superior obtida em curso de 
 licenciatura na área em que atuam 
____________________________________________________   x 100 
 
Número de Professores da Educação Básica que lecionam 
 nas Escolas do Município. 
 
 
 

 
 

Meta 14: Formação continuada 
 

❏ Indicador 14 – Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu. 

  
Informações necessárias: 



Número de funções docentes na educação básica com pós-graduação lato ou stricto sensu. 
Número total de funções docentes na educação básica. 
 
Fonte oficial: 
INEP∕Censo Escolar da Educação Básica (Abrangência Municipal) 
 
Cálculo: 

                                                                   
  

  
Meta 15: Valorização do professor 

 
❏ Indicador 15A – Razão entre salários dos professores da educação básica, na rede pública 

(não federal), e não professores, com escolaridade equivalente. 

 

Informações necessárias: 
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. 
 
Fonte oficial: 
IBGE⁄Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)  (abrangência: Estado, Região e 
Brasil) 
 
Cálculo: 

 
  

 
 

❏ Indicador 15B – Plano de carreira do magistério revisado de 3 em 3 anos e acompanhado 

pela Secretaria Municipal de Educação. 

 
  
Informações necessárias: 
Existência de planos de carreira para os(as) profissionais da educação básica e superior pública de 
todos os sistemas de ensino. 
Pagamento de remuneração, no plano de Carreira dos(as) profissionais da educação básica 
pública, em conformidade com o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos 
termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 
 

 
 

Meta 16: Gestão democrática 
 



Não há um indicador que permita acompanhar o cumprimento da meta. No entanto, existem 

indicadores auxiliares que apontam para a existência de práticas de gestão democrática. 

 

Informações necessárias: 
Existência de Fórum ou Conselho Municipal de Educação.  
Caráter do conselho e periodicidade das reuniões.  
Existência de conselhos de alimentação escolar, transporte.  
Existência de conselho escolar e composição desse.  
Formas de elaboração do Projeto pedagógico da escola e de critérios para eleição do diretor.  
 
 

  
 
 

Meta 17: Financiamento 
 

❏ Indicador 17 – Percentual anual dos investimentos municipais em Educação. 

 

Informações necessárias: 

Percentuais de investimentos do Município em Educação. 

 

Fonte Oficial:  

Secretaria Municipal de Planejamento 

Portal de Transparência 
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INTRODUÇÃO 
 
O diagnóstico da realidade educacional do município, ao revelar os anseios da população, nos 
permite vislumbrar as ações que serão prioridades, sempre levando em conta os princípios da 
inclusão social, da formação para a cidadania, da equidade do desenvolvimento social da 
comunidade com o objetivo de garantir a qualidade da educação. O diagnóstico educacional 
permite aos gestores fazer planejamentos de curto, médio e longo prazo com maior 
previsibilidade e utilizar adequadamente os indicadores demográficos e educacionais neste 
planejamento. 
 
A Constituição Federal de 1988 determina no Art. 205 que: “a educação, direito de todos e dever 
do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho.”1 A Emenda Constitucional nº 59/2009 mudou a condição do Plano Nacional 
de Educação (PNE), que passou por uma disposição transitória da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (Lei nº 9.394/96) para uma exigência constitucional com periodicidade 
decenal, o que significa que os planos plurianuais de governos devem tomá-lo como referência. 
 
Percebe-se que a legislação indica claramente uma direção que vai ao encontro de uma educação 
voltada para a defesa dos direitos humanos e da cidadania.  
 
Tal perspectiva nos permite pensar no fortalecimento do papel social da escola como agente 
formador de cidadania, educando sujeitos conscientes de seus direitos e deveres e que possam 
atuar na sociedade como agentes de transformação social. Assim, ao disponibilizar o acesso ao 
conhecimento e preparar o educando para a vida e para o trabalho, a escola e, por conseguinte a 
educação colaboram para a construção de uma sociedade comprometida com os princípios da 
inclusão social, da eqüidade e da vivência em comunidade, considerando a melhoria na qualidade 
da educação como prioridade maior. 
 
Os dados seguintes do diagnóstico educacional se constituem em informações da realidade 
educacional do Município fundamentados em  três grandes temas: 
   
- democratização do acesso à escola, à universalização da alfabetização e à ampliação da 
escolaridade e das oportunidades educacionais;   
- redução das desigualdades e valorização da diversidade;  
- valorização dos profissionais da educação.  
 
Para organizar as informações, o diagnóstico educacional foi dividido nos seguintes temas: 
 
1) Educação Infantil – Levantamento detalhado da demanda por creche e pré-escola, de modo a 
materializar o planejamento da expansão da infra-estrutura para atendimento às crianças de 0 a 5 
anos e de formação continuada para os profissionais da educação. 
 
2) Ensino Fundamental – Diagnóstico da demanda do município que garanta o acesso ao ensino 
fundamental, com qualidade, além da oferta por educação em tempo integral e alfabetização no 
tempo certo. 
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3) Ensino Médio e Educação Profissional – Levantamento da demanda do Município por Ensino 
Médio, Educação Profissional e EJA ligada à Educação Profissional. 
 
4) Educação Especial/ Inclusiva – Apresenta os dados da demanda do atendimento às pessoas 
com deficiências, transtornos globais do desenvolvimento  e altas habilidades. 
 
5) Valorização dos Profissionais do Magistério – Levantamento da  política de valorização dos 
profissionais do magistério no Município, incluindo plano de carreira, condições de trabalho e 
formação inicial e continuada. 
 
6) Ensino Superior – Levantamento de dados referente a demanda do Município por Cursos de 
Graduação. 
 
7) Gestão Democrática e Participação Social – Apresenta dados da demanda do Município que 
assegure o fortalecimento da gestão democrática na educação. 
 
8) Financiamento – Apresenta dados do investimento do município na Educação e parcerias com 
os Governos Estadual e Federal.     
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O diagnóstico educacional é uma responsabilidade da comunidade 
escolar que tem por fim determinar, através de métodos os mais 
precisos possíveis, a natureza e as causas dos problemas 
educacionais. 
 

Programa de Apoio à melhoria do ensino municipal, 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2001 
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CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 
2.1 ASPECTOS GERAIS 
 
São Gonçalo do Rio Abaixo é um dos dezesseis municípios mineiros que constituem o Circuito 
do Ouro2. Em decorrência da história da mineração, estes municípios guardam sob a forma de 
museus, memoriais, igrejas, fazendas, santuários e sítios arqueológicos sua memória cultural, além 
de abrigarem um patrimônio natural extenso. São cachoeiras e matas, sem falar nos trechos da 
Estrada Real, caminhos trilhados pelos colonizadores desde a descoberta do ouro em Minas 
Gerais, que revelam a beleza do ambiente natural.   
 
Apesar de não ter vivido épocas tão áureas como as outras cidades do ciclo do ouro, São 
Gonçalo do Rio Abaixo mantém algumas obras importantes para a história e a memória da região 
como o Cruzeiro da Matriz, de 1871, feito em peça única de braúna, a Igreja do Rosário, erguida 
no século XVIII, cuja pintura da nave é atribuída ao Mestre Athaíde, e os casarões da rua Direita. 
O município abriga, além de inúmeras cachoeiras, uma fábrica de recipientes tradicionais para 
armazenamento de cachaça, a Estação de Pesquisa e Desenvolvimento Ambiental de Peti, com 
aproximadamente 1.300 ha de espaço terrestre e aquático, pertencente à Companhia Energética 
de Minas Gerais; o Conjunto Natural, Paisagístico e Arqueológico da Fazenda da Demanda, sítio 
arqueológico com figurações rupestres pré-coloniais e a Corporação Musical Santa Cecília, 
tradicional banda de música local. Podemos evidenciar, ainda, a Fazenda Brejaúba que se destaca 
por suas características arquitetônicas que remontam ao período colonial e a Serra do Catungui, 
também conhecida como Serra do Brucutu, que vem sendo explorada pela Companhia Vale do 
Rio Doce.  
 
Terra de gente religiosa, na sua maioria católica, preserva nas narrativas orais grande parte da sua 
cultura. São lendas, “causos” e acontecimentos variados que possuem a religiosidade como veia 
temática e traduzem a memória, as experiências e os desejos do povo sangonçalense. Um 
importante personagem neste cenário é o padre João José Marques Guimarães, sacerdote rígido e 
ortodoxo quanto aos princípios do catolicismo, vigário na cidade de 1924 a 1974, em torno de 
quem se criaram muitas lendas.  Uma delas diz respeito ao sumiço do colar de pérolas da imagem 
de Nossa Senhora e seu posterior aparecimento dentro de um ninho de andorinha. Conta o povo 
que, após o desaparecimento da jóia, o sacerdote exigiu, por diversas vezes, durante a missa 
dominical, que o culpado assumisse seu erro e devolvesse o colar, fato que não se concretizou. 
Furioso com tamanha afronta, o padre roga uma praga sobre o responsável. Eis a maldição: “- Se 
esta manhã, ao nascer do sol, o colar não for encontrado, o responsável morrerá seco!” Após 
meses de espera, um operário foi chamado para consertar o telhado da Matriz, quando, 
subitamente, encontra o colar dentro de um ninho ao lado do corpo seco de uma andorinha.3 
Ainda é atribuído ao padre João os desígnios sobre a prosperidade da cidade. Dizem ter ele 
afirmado que São Gonçalo do Rio Abaixo só seria uma cidade desenvolvida no dia em que o galo 
sobre o cruzeiro da Igreja Matriz descesse para beber água. Em um dia de forte tempestade, um 
raio atingiu o galo que veio abaixo caindo sobre a enxurrada. Desde este dia, São Gonçalo do Rio 
Abaixo vem atraindo investimentos, principalmente no setor de mineração.  
 

                                                 
2
 Compreendem o Circuito do Ouro as seguintes cidades: Barão de Cocais, Belo Vale, Bom Jesus do Amparo, 

Caeté, Catas Altas, Congonhas, Itabira, Itabirito, Mariana, Nova Lima, Ouro Branco, Ouro Preto, Piranga, 
Raposos, Rio Acima, Sabará, Santa Bárbara, Santa Luzia e São Gonçalo do Rio Abaixo. 
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Estamos, portanto, diante de uma região com ricas manifestações culturais que tem na oralidade 
sua grande forma de preservação. Contudo, muito pouco está registrado sobre o município. Sabe-
se que em 1704, o desbravador Antônio Bueno encontrou minas ricas às margens do Ribeirão 
Santa Bárbara e aos pés da Serra do Catungui e que a origem de São Gonçalo deu-se por volta de 
1720, o que pode ser confirmado pelo registro de doação de patrimônio para a construção da 
capela local, datado de 1733.   
 
Emancipado de Santa Bárbara pela Lei 2.764, de 30 de dezembro de 1962, São Gonçalo do Rio 
Abaixo compreende, hoje, uma área de aproximadamente 365 Km2 e localiza-se às margens da 
BR – 381. Liga-se a Itabira pela MG 129, a Santa Bárbara pela MG 434 e está a 84 km da capital 
do Estado.  
 
 
MAPA 1 - LOCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
Fonte: IBGE 
 
 
Insere-se na bacia do Rio Doce e tem os rios Santa Bárbara e Una como seus principais 
componentes hidrográficos; seu ponto altimétrico mais elevado é a Serra da Barraca, com 1105m. 
A área urbana situa-se em local pouco acidentado, sendo que a topografia da cidade corresponde 
a 40% de relevo montanhoso, 50% ondulado e 10% plano. 
 
São dezoito comunidades rurais: Água Limpa, Bexiga, Bom Sucesso, Borges, Fernandes, Timirim, 
Jurubeba (Bamba), Mãe D‟água, Matias, Pedras, Pacas, Ponte Coronel, Recreio, Santa Rita de 
Pacas, São José do Limoeiro, Una, Vargem Alegre e Vargem da Lua. No núcleo urbano localiza-
se o comércio e a sede administrativa do município.  
 
 
2.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 
 
Tabela 1: Características Demográficas 

Município de São Gonçalo do Rio Abaixo 

População(1) 
(Localização/ 
Faixa Etária) 

Ano 0 a 3 
anos 

4 a 5 
anos 

6 a 14 
anos 

15 a 
17 
anos 

18 a 
24 
anos 

25 a 34 
anos 

35 anos 
ou mais 

Total 

Urbana 2010 219 137 700 248 614 848 1.883 4.649 

Rural 2010 248 138 908 284 632 901 2.017 5.128 
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Total 2010 467 275 1.608 532 1.246 1.749 3.900 9.777 

PIB (2) IDH(3) IDI(4) Taxa de analfabetismo(1) 

 
847.533 

 
0,70 

 
0,49 

População de 10 a 14 
anos 

População 15 
anos ou mais 

1,17 11,73 

Fonte: (1) IBGE – Censo 2010; (2) IBGE – 2008, a preços correntes (1 000R$); (3) Índice de 
Desenvolvimento Humano – PNUD – 2000; (4) Índice de Desenvolvimento da Infância – UNICEF – 2004 
 
 
Gráfico 1: 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 

 

É importante observar nas tabelas acima, além da quase equivalência entre o número de homens 
e de mulheres no Município, que a mesma característica é observada na população da zona 
urbana (47,5%) e da zona rural (52,5%). Tal situação leva-nos a constatar que medidas 
semelhantes, no que se refere às condições de acesso à escola e permanência nela, deverão ser 
estabelecidas pelo Plano Municipal de Educação tanto para a zona urbana, quanto para a zona 
rural, sem distinção, pois, na realidade, mais da metade da população de São Gonçalo do Rio 
Abaixo (52,5%) encontra-se na zona rural.  
 
 
 
 
2.3 ASPECTOS SOCIAIS 
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Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que o fornecimento de energia elétrica estava 
presente praticamente em todos os domicílios. A coleta de lixo atendia 90,3% dos domicílios. 
Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água o acesso estava em 80,3% dos domicílios 
particulares permanentes e 66,7% das residências dispunham de esgotamento sanitário adequado. 
 
 
Gráfico 2 

 
 
Quanto aos níveis de pobreza, em termos proporcionais, 5,1% da população estava na extrema 
pobreza, com intensidade maior na área rural (6,9% da população na extrema pobreza na área 
rural contra 3,1% na área urbana). 
 
 
Gráfico 3 

 
 
Em 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 10,6%. Na área urbana, 
a taxa era de 7,6% e na zona rural era de 13,3%. Entre adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa de 
analfabetismo era de 1,2%. 
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2.4 ASPECTOS ECONÔMICOS 
 
O município apresenta vegetação de resquícios de mata de transição da Mata Atlântica para o 
Cerrado. Seu solo é composto predominantemente de itabirito e hematita, daí a vocação para as 
atividades mineradoras, com a exploração de ouro e minério de ferro. Quanto à estrutura 
socioeconômica, predomina, no município, a agricultura de subsistência e o extrativismo mineral. 
Os dados abaixo dizem respeito à produção de 2011 e 2012: 
 
Tabela 2: Principais Produtos Agrícolas: 

Produto 
Área colhida 
(ha) 

Produção 
(t) 

Rendimento médio (kg/ha) 

Alho 3 9 3000 

Arroz em casca  6 16 2.667 

Cana-de-açúcar 100 6000 60.000 

Feijão em grão 75 55 733.000 

Milho 280 896 3.200 

Fonte:Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)-2012 
(1) Produção em mil frutos e rendimento em frutos/há 
(2) (2) Produção em mil cachos e rendimento em cachos/ha  

 
 
Tabela 3: Lavoura Permanente  

Banana - quantidade produzida  120 Toneladas 

Banana - valor da produção  92 Mil Reais 

Banana - área plantada  10 Hectares 

Banana - área colhida  10 Hectares 

Banana - rendimento médio  12.000 Kg/Hectares 

Café - quantidade produzida  9 Toneladas 

Café - valor da produção  50 Mil Reais 

Café - área plantada  10 Hectares 

Café - área colhida  10 Hectares 

Café - rendimento médio  900 Kg/Hectares 

Laranja - quantidade produzida  105 Toneladas 

Laranja - valor da produção  74 Mil Reais 

Laranja - área plantada  15 Hectares 

Laranja - área colhida  15 Hectares 

Laranja - rendimento médio  7.000 Kg/Hectares 

Tangerina - quantidade produzida  50 Toneladas 

Tangerina - valor da produção  41 Mil Reais 



14 

Tangerina – área plantada  5 Hectares 

Tangerina – área colhida  5 Hectares 

Tangerina - rendimento médio  10.000 Kg/Hectares 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2012, IBGE: 2013 
 
Tabela 4:  Pecuária 

Bovinos – efetivo dos rebanhos  12.479 Cabeças 

Suínos – efetivo dos rebanhos  2.522 Cabeças 

Eqüinos – efetivo dos rebanhos  388 Cabeças 

Asininos - efetivo dos rebanhos  15 Cabeças 

Muares – efetivo dos rebanhos  183 Cabeças 

Bubalinos – efetivo dos rebanhos  67 Cabeças 

Ovinos – efetivo dos rebanhos  76 Cabeças 

Galinhas - efetivo dos rebanhos  4390 Cabeças 

Galos, frangas, frangos e pintos - efetivo dos rebanhos  106.000 Cabeças 

Caprinos - efetivo dos rebanhos  6 Cabeças 

Vacas ordenhadas - quantidade (cabeças)  2.760 Cabeças 

Leite de vaca - produção - quantidade (mil litros)  3.335 Mil Litros 

Ovos de galinha - produção - quantidade (mil dúzias)  39 Mil Dúzias 

Mel de Abelha - produção - quantidade (kg)  7.940 Kg 

Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2012 
 
Tabela 5: Produto Interno Bruto PIB) a preços concorrentes – unidade R$ 

ANO AGROPECUÁRIO INDUSTRIA SERVIÇO 

2007 6.184 317.226 96.126 

2008 10.493 669.806 156.991 

2009 10.035 352.047 119.576 

2010 18.302 1.801.564 330.908 

2011 13.965 2.341.448 428.807 

Fonte: Fundação João Pinheiro (FJP)  
Centro de Estatística e Informações (CEI) 
 
Tabela 6: Extração Vegetal e Silvicultura 

Produtos da Silvicultura – Carvão Vegetal 
quantidade produzida  

1.020 Toneladas 

Produtos da Silvicultura – Carvão Vegetal 
valor da produção  

530.000 Valor da produção 

Produtos da Silvicultura - madeira em tora  
quantidade produzida  

22.510 Metros Cúbicos 
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Produtos da Silvicultura - madeira em tora 
valor da produção  

973.000 Mil Reais 

Produtos da Silvicultura - madeira em tora para papel e 
celulose  
quantidade produzida  

22.192 Metros Cúbicos 

Produtos da Silvicultura - madeira em tora para papel e 
celulose valor da produção  

954.000 Mil Reais 

  Fonte: IBGE-2013, Produção da Extração Vegetal e Silvicultura 2012 
 
 
 
RESERVAS MINERAIS 
 
Segundo o Departamento Nacional de Produção Mineral – DNPM, os minerais de produção 
mais significativa na região são a areia e o ferro. 
 
Recentemente, a Companhia Vale do Rio Doce anunciou expressivos investimentos na região de 
São Gonçalo do Rio Abaixo. De janeiro a setembro de 2004, foram investidos US$ 7 milhões na 
construção da primeira fase do projeto Brucutu, com conclusão prevista para 2006, quando 
atingirá capacidade nominal de produção de 12 milhões de toneladas de minério de ferro por ano. 
Estima-se que nos próximos dez anos ocorrerá uma grande movimentação de negócios na região, 
criando várias oportunidades não só para São Gonçalo do Rio Abaixo, mas também para Itabira, 
João Monlevade, Barão de Cocais e Santa Bárbara. 
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PLANOS DE EDUCAÇÃO 

 
A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art.214, que deverá ser elaborado um Plano 
Nacional de Educação de duração decenal definidor de “diretrizes, objetivos, metas e estratégias 
de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos 
níveis, etapas e modalidades”. Como fruto de longa e complexa construção social, foi aprovado o 
novo Plano Nacional de Educação (2014-2024) por meio da Lei nº 13.005/2014, cujas diretrizes, 
indicadas no art.2º são:  
 

I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção 
da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 
IV - melhoria da qualidade da educação; 
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que 
assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de 
qualidade e equidade; 
IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 
diversidade e à sustentabilidade socioambiental. 

 
Como uma das previsões do atual PNE, estabeleceu-se que os Estados e Municípios deverão 
elaborar ou adequar seus respectivos planos ao PNE no prazo de um ano a contar da publicação 
do referido PNE (art.8º, da Lei nº 13.005/2014).  
 
No que concerne à esfera estadual, a Constituição Mineira afirma que o Plano Estadual de 
Educação deve visar à articulação, à integração do poder público e à adaptação ao Plano 
Nacional. No âmbito da legislação estadual, a lei 19.481/2011 aprovou o Plano de Educação do 
Estado (PEE) para o decênio 2011-2020, definindo diretrizes para a elaboração dos Planos de 
Educação dos Municípios. O PEE está atualmente passando por revisão para sua adequação ao 
PNE.  
 
Já em relação ao âmbito do Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, o Plano Municipal de 
Educação, com vigência de 2005 a 2015, definido pela Lei Municipal Nº632 de 16 de dezembro 
de 2005, foi acompanhado e teve a maioria de suas metas cumpridas. 
 
 
EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 
4.1 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO 
 
Datam da metade do século XIX os primeiros dados sobre a educação em São Gonçalo do Rio 
Abaixo. São personagens deste cenário o Professor Narciso Soares, precursor do ensino primário, 
o Professor José Raimundo dos Santos e sua esposa Henriqueta Cândida Rubim dos Santos, que 
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por trinta e sete anos dirigiram o ensino público no município, Maria Amélia Torres Guedes, 
Maria Gabriela Guedes e Marieta Rubim que, ao lado de Dona Henriqueta, continuaram os 
trabalhos após a morte do Professor José Raimundo dos Santos. De 1920 a 1925, o ensino 
primário foi ministrado na residência do Sr. Juca Moreira e em 1930, a escola, já estabelecida na 
antiga Casa Verde, passa a ser denominada “Escolas Reunidas Desembargador Moreira dos 
Santos”. Em 1949, a Casa Verde foi demolida e as atividades escolares transferidas para a casa do 
Sr. Augusto Pessoa Filho. Em 1958, a escola passou a funcionar em prédio próprio. Em 15 de 
setembro de 1965, as “Escolas Reunidas Desembargador Moreira dos Santos” passaram à 
categoria de grupo escolar pelo Decreto n° 8701, expedido pelo então Governador de Minas 
Gerais José de Magalhães Pinto. Pelo decreto n° 19. 472, as “Escolas Reunidas” passaram a se 
chamar Escola Estadual Desembargador Moreira dos Santos que, inicialmente, tinha por objetivo 
preparar o homem para o trabalho.   
 
Em 1970, devido ao crescente número da matrícula, foi necessária uma ampliação do prédio e, 
então, foi inaugurado um novo estabelecimento com sete salas de aula e dependências que 
ofereciam maior conforto e segurança aos alunos e professores. Posteriormente, a escola ganhou 
mais duas salas de aula e uma nova sala dos professores. 
 
Em 1977, a Escola Estadual Desembargador Moreira dos Santos recebeu autorização para o 
funcionamento da 5ª série, dando oportunidades de continuidade de estudos àqueles que não 
possuíam condições financeiras para pagar as mensalidades do Colégio Fratérnia, criado em 1963 
pelo Engenheiro Agrônomo Josef Jerzy Blonski, que encerrou suas atividades em 25 de 
novembro de 1978 por falta de alunos. Em 1979, completou-se a extensão das séries na E. E. 
Desembargador Moreira dos Santos e os alunos do extinto Colégio Fratérnia puderam, então, 
concluir seus estudos.  
 
Em 1996, a E. E. Desembargador Moreira dos Santos passou a ofertar o Ensino Médio com os 
cursos de Magistério e Técnico em Contabilidade. O curso científico foi introduzido em 1998 e, a 
partir de 1999, por decisão do governo estadual, os cursos profissionalizantes foram extintos.  
 
A partir de 1964 foram criadas as escolas municipais da zona rural. Em março de 1983, criou-se a 
Escola Municipal Centro Educacional de São Gonçalo, que funcionava no segundo andar do 
prédio da Prefeitura Municipal e que conferia ao aluno a habilitação de Técnico em 
Contabilidade. Data de 1984 a criação do Pré-escolar municipal, ofertando os 1°, 2° e 3° 
períodos. 
 
Em março de 1987, a Escola Municipal Centro Educacional de São Gonçalo foi estadualizada e 
passou a se chamar Escola Estadual de 2° Grau. Em 1995, recebe o nome de Escola Estadual 
Manoel Gonçalves Moreira, em homenagem ao dono do terreno onde o prédio foi construído.  
 
Atualmente, o município possui 11 escolas, sendo 1 escola pública estadual e 10 escolas públicas 
municipais. A E.E. Desembargador Moreira dos Santos oferece o Ensino Fundamental II e o 
Ensino Médio e está localizada na zona urbana.  
 
Entre as 10 escolas municipais, 4 estão localizadas na zona urbana e 6 na zona rural. As 
modalidades de ensino das escolas municipais estão distribuídas conforme quadro abaixo: 
 
 
Tabela 7: Escolas Municipais por localidade e período 
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 Escolas Modalidade de Ensino Período  

 
 
 
 
 
Urbana 

E. M. de Tempo Integral 
Maria de Lourdes Duarte 
Moreira dos Santos 

Ensino Fundamental I Integral 

Escola Municipal Manoel 
Gonçalves Moreira 

Ensino Fundamental I Parcial 

Centro Educacional de São 
Gonçalo do Rio Abaixo 

Ensino Fundamental II Parcial 

Centro de Educação Infantil 
“José Alencar” 

Educação Infantil Integral/ Parcial 

 Educação de Jovens e Adultos Ensino Fundamental I e II 
e Ensino Médio 

Parcial 

 
 
 
 
Rural 

E. M. Municipal de Tempo 
Integral Vargem Alegre 

Ensino Fundamental I Integral 

Escola Municipal de Una Educação Infantil Integral 

Escola Municipal de  
Jurubeba 

Educação Infantil Integral 

E. M. de Pacas Ensino Fundamental I Parcial 

E. M. de São José Ensino Fundamental I Parcial 

Escola Municipal Recreio Educação Infantil Integral/ Parcial 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação 
 
 
São Gonçalo do Rio Abaixo conta com uma unidade de Educação Especial, a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais “Maria Flaviana Figueiredo”. 
 
O SENAI São Gonçalo do Rio Abaixo CFP José Fernando Coura, foi criado a partir da 
assinatura do convênio de cooperação nº 31619, datado em 03 de setembro de 2007, e assinado 
pelo diretor do SENAI - DR/MG, Sr. Alexandre Magno Leão dos Santos e pelo prefeito 
municipal de São Gonçalo do Rio Abaixo, Sr. Raimundo Nonato Barcelos. 
 
Antes mesmo de assumir a prefeitura, o Sr. Raimundo Nonato Barcelos já via como prioridade a 
qualificação profissional da comunidade, formando mão-de-obra local para prestar serviços nas 
empresas instaladas na região: Vale, ArcelorMittal, Gerdau entre outras. Assim que assumiu o 
cargo, iniciaram os trabalhos de qualificação do pessoal em um galpão improvisado, sendo que as 
aulas eram ministradas pelos profissionais do SENAI de Itabira. 
 
A partir desse momento, viu-se a necessidade e a viabilidade da implantação de uma escola 
técnica, no caso, uma unidade do SENAI na cidade, para ofertar cursos de formação profissional 
nas diversas modalidades, atendendo assim, as demandas das empresas, principalmente regionais. 
Vários contatos foram realizados com as cidades vizinhas que possuem unidade do SENAI, mas 
não obteve êxito. 
 
Em maio de 2006, em uma Conferência na Alemanha, o prefeito Raimundo Nonato Barcelos 
encontrou com o presidente do Sindiextra de Minas Gerais (Sindicato da Indústria Mineral) e vice 
presidente da FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), Sr. José Fernando 
Coura, e comentou sobre a intenção de implantar uma unidade do SENAI em São Gonçalo do 
Rio Abaixo, sendo que o José Fernando Coura ressaltou que seria viável e que iria intermediar, 
através do SENAI DR-MG para conseguir a implantação. 
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Através de uma reunião entre o prefeito Sr. Raimundo Nonato Barcelos, José Fernando Coura e 
o diretor do SENAI DR-MG, Sr. Alexandre Magno Leão, realizada em Belo Horizonte, foi 
aprovada a construção do SENAI em São Gonçalo do Rio Abaixo. 
 
A Universidade Presidente Antônio Carlos – UNIPAC firmou convênio com a prefeitura do 
município entre os anos de 2000 e 2010, oferecendo os cursos de Normal Superior, Educação 
Física, Administração e Enfermagem. 
 
Em 2000, São Gonçalo do Rio Abaixo firmou um convênio com a Universidade Federal de Ouro 
Preto – UFOP e passou a oferecer o Curso Normal Superior a distância, tendo o município de 
Barão de Cocais como cidade pólo. 
 
Em 2014 a UFOP, em parceria com Prefeitura ofereceu o curso de Pós Graduação em Gestão 
Pública para funcionários efetivos. 
 
Foi assinado um convênio em 15 de agosto de 2013 entre a Prefeitura e a UFOP para oferecer 
cursos de graduação nas modalidades presencial e à distância em parceria com a Universidade 
Federal de Ouro Preto e CAPES UAB (Universidade Aberta do Brasil). Atualmente, é aguardada 
autorização do MEC para início das atividades.  
 
Desde 2014 o município conta com uma unidade da Escola de Línguas Number One, que em 
parceria com a prefeitura, oferece bolsa de estudo para alunos da rede pública, com critérios pré-
estabelecidos. 
 
 
DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO   
 
 

4.2.1 Garantia do Direito à Educação Básica com Qualidade 
 

Nesta seção, serão apresentados dados que caracterizam o município no que diz respeito ao 
acesso, à universalização da alfabetização e à ampliação da escolaridade e das oportunidades 
educacionais. 
 
 
4.2.1.1 Educação Infantil  
 
Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua meta 1: “Universalizar, até 2016, a educação 
infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a 
oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por 
cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.” 
 
Conforme os dados e informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o seguinte: 
 
A Educação Infantil, fruto de lutas e conquistas sociais, é hoje reconhecida nacionalmente como 
a primeira etapa da Educação Básica, direito da criança, opção da família e dever do Estado. Esse 
reconhecimento está expresso na Constituição Federal de 1988, na atual Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional, LDBEN 9.394/96, e no Estatuto da Criança e do Adolescente.  
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Antes considerada apenas como um direito da mãe trabalhadora, a Educação Infantil incorpora 
neste momento, as lutas sociais pelo direito da criança de 0 a 5 anos a um atendimento de 
qualidade, nos diversos espaços onde ela acontece. A qualidade é aqui entendida como o 
atendimento às necessidades da criança conforme os consensos estabelecidos atualmente entre as 
ciências do desenvolvimento humano e da educação. Tal qualidade deve ser garantida durante o 
processo de democratização do acesso à Educação Infantil, em curso. Ao se ampliar o conceito 
de instituição de Educação Infantil como um espaço não apenas de cuidar, mas também voltado 
para práticas educativas, coloca-se em discussão o papel desempenhado pelo educador na 
primeira infância. Estes,como as crianças sob sua responsabilidade, são sujeitos de direitos e 
devem ser considerados em sua diversidade, portadores e construtores de cultura e de saberes e 
vivências. O grande investimento necessário para que se ofereça Educação Infantil universal e de 
qualidade implica também investimento nos educadores.  
 
Há, em São Gonçalo do Rio Abaixo, uma demanda de crianças pequenas, identificada pelo Censo 
do IBGE de 2010 com um total de 467 crianças na faixa de zero a três anos e de 275 crianças na 
faixa dos quatro aos cinco anos.  
 
De acordo com dados do IBGE e do Censo Escolar do Inep, os dados gerais referente ao 
atendimento da Educação Infantil no Município são:  
 
 
Tabela 8: Porcentagem de crianças de 4 a 5 anos que freqüentam a escola – taxa de 
atendimento 

Ano Crianças de 4 a 5 anos que freqüentam a escola 

2010 94,2% 259 

Fonte: IBGE/ Censo Demográfico/ Preparação: Todos Pela Educação  
 
 
Tabela 9: Porcentagem de crianças de 0 a 3 anos que freqüentam a escola – taxa de 
atendimento  

Ano Crianças de 4 a 5 anos que freqüentam a escola 

2010 2,4% 11 

Fonte: IBGE/ Censo Demográfico/ Preparação: Todos Pela Educação  
Porcentagem de creches da Rede Pública 
 
 
Tabela 10: Educação Infantil  

Ano Pública Privada 

2007 100% 5 0% 0 

2008 100% 5 0% 0 

2009 100% 4 0% 0 

2010 100% 7 0% 0 

2011 100% 7 0% 0 

2012 100% 7 0% 0 

2013 100% 6 0% 0 

Fonte: MEC/Inep/Deed/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
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Tabela 11: Creche 

Ano Pública Privada 

2012 100% 1 0% 0 

2013 100% 1 0% 0 

Fonte: MEC/Inep/Deed/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 
 
Tabela 12: Pré-escola 

Ano Pública Privada 

2007 100% 5 0% 0 

2008 100% 5 0% 0 

2009 100% 4 0% 0 

2010 100% 7 0% 0 

2011 100% 7 0% 0 

2012 100% 7 0% 0 

2013 100% 6 0% 0 

Fonte: MEC/Inep/Deed/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 
 
Tabela 13: Porcentagem de matrículas em tempo integral na Educação Infantil - 
Educação Infantil  

Ano Total 

2011 0,9% 2 

2012 18,4% 59 

2013 28,6% 102 

 

De acordo com o Censo Demográfico, no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, no ano de 
2010, 94,2% das crianças de 4 e 5 anos estavam frequentando a pré-escola e 2,4% das crianças de 
0 a 3 anos, a creche. Os dados do censo escolar indicam que em 2013, 6 Escolas atendiam a 
Educação Infantil, em 2014, de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, estes números 
sofreram algumas alterações. O Município oferece vagas para todas as crianças na faixa de 4 e 5 
anos. Desde 2012, há uma Escola que atende de 2 e 3 anos, no ano de 2013, de acordo com o 
Censo Escolar do Inep eram crianças nesta faixa de idade. Atualmente, das dez Escolas do 
Município, 7 atendem a Pré-Escola e 4 atende, além da Pré-Escola, a creche, sendo:  
 
 
Tabela 14: Distribuição de Creches e Pré-escola no município 

Localização da Escola Etapa da Educação Infantil Período 

Campo Urbana Creche Pré-escola 

E.M. de Pacas   x parcial 

E.M. de São José    
x 

 
parcial 

E.M. de Tempo 
Integral de Vargem 
Alegre 

  x integral 

E.M.Recreio  x x integral/ 
parcial 
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E. M. Una  x x Integral 

E. M. Jurubeba  x x Integral 

 Centro de Educação 
Infantil 

 
x 

x  Parcial 
integral/ 
parcial 

Fonte: Dados da Secretaria Municipal de Educação 

 

 

4.2.1.2 Ensino Fundamental 

Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua meta 2: “Universalizar o ensino 
fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e 
garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa 
etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.” 
 
Conforme os dados e informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o seguinte: 

 
Em São Gonçalo do Rio Abaixo, a meta de universalização do Ensino Fundamental e a garantia 
de que pelo menos, 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, vem sendo 
gradativamente atingida. Apesar dos dados do Censo Populacional do IBGE – 2010 de que 
98,6% da população de 6 a 14 anos frequenta a escola, dados atuais mostram que o número de 
matrículas nos anos iniciais do Ensino Fundamental tem aumentado, enquanto que o número 
distorção idade série reduzido.  
 
 
Tabela 15: Taxa de Ensino Fundamental  

População X Ensino Fundamental 

População de 6 a 14 anos que freqüentam a escola 
 

98,6% 

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

48,6% 

Fonte: IBGE/Censo Populacional -2010 
 
 
Tabela 16: Taxa de distorção idade-série – Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ano Distorção Idade-Série 

2006 18,3 

2007 14,6 

2008 11,8 

2009 9,1 

2010 8,7 

2011 7,9 

2012 5,9 
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2013 5 

Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI 

 
Tabela 17: Taxa de distorção idade-série – Anos finais do Ensino Fundamental 

Taxa de distorção idade-série - Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ano Distorção Idade-Série 

2006 45,5 

2007 42,7 

2008 41,4 

2009 42,5 

2010 42,9 

2011 41,3 

2012 34,6 

2013 27,1 

Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI 

 

Tabela 18: Número de Alunos Matriculados em 2013 

Ensino Fundamental 

Dependência Anos Iniciais Anos Finais 

Estadual 0 225 

Municipal 734 635 

Privada 0 0 

Total 734 860 

Fonte: Censo Escolar INEP 
 
 
Tabela 19: Número de Alunos Matriculados em 2014 

Ensino Fundamental 

Dependência Anos Iniciais Anos Finais 

Estadual 0 165 

Municipal 779 675 

Privada 0 0 

Total 779 840 

Fonte: Censo Escolar INEP 
 
 
4.2.1.3 Ensino Médio 
 
Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua meta 3: “Universalizar, até 2016, o atendimento 
escolar para toda a população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste 
PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%.” 
 
Conforme os dados e informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o seguinte: 
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O ensino médio é a etapa final da educação básica e prepara o jovem para a entrada na faculdade. 
Com duração mínima de três anos, essa etapa consolida e aprofunda o aprendizado do ensino 
fundamental, além de preparar o estudante para trabalhar e exercer a cidadania. As escolas de 
educação profissional, científica e tecnológica também fazem parte do ensino médio. Existem 
hoje 314 unidades voltadas para este tipo de educação em todos os estados do Brasil, entre 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, Centros Federais de Educação 
Tecnológica, Escolas Técnicas vinculadas às Universidades Federais e Universidades 
Tecnológicas. 
 
O Município de São Gonçalo do Rio Abaixo possui uma Escola que atende o Ensino Médio 
Regular, Escola Estadual “Desembargador Moreira dos Santos”. A Escola localiza-se na área 
central do Município e, atende toda a demanda desta faixa etária, residente na zona urbana e 
rural. Esta Escola, além de atender o Ensino Médio regular, atende a EJA Ensino Médio. Há 
outra Escola no Município, Escola Municipal de Tempo Integral “Maria de Lourdes Duarte 
Moreira dos Santos” que também atende a EJA Ensino Médio. 
 
 
Tabela 20: Taxa de Ensino Médio da População  

Ensino Médio 

População de 15 a 17 anos que freqüenta a escola 80,3% 

Taxa líquida de matrícula no Ensino Médio 39,8% 

Fonte: Censo Populacional do IBGE – 2010 
 
 
Tabela 21: Taxa de matrículas no Ensino Médio 

Número de alunos matriculados 

Ano Médio 
Regular 

EJA Médio Rede 
Estadual 

EJA Médio 
Rede Municipal 

2012 403 80 55 

2013 394 110 52 

2014 404 114 51 

Fonte: Censo Escolar do INEP 
 
 
Tabela 22: Taxa de distorção idade-série - Ensino Médio 

Ano Distorção Idade-Série 

2006 45,5 

2007 43,8 

2008 42,2 

2009 37,7 

2010 47,6 

2011 52,6 

2012 38,7 

2013 32,5 

Fonte: Mec/Inep/DEED/CSI 
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Tabela 23: Porcentagem de matrículas no Ensino Médio  - São Gonçalo do Rio Abaixo 

Ano Matutino Vespertino 
Noturno (total do 
indicador) 

2007 34,7% 115 0% 0 65,3% 216 

2008 29,8% 103 0% 0 70,2% 243 

2009 35% 115 0% 0 65% 214 

2010 33,1% 123 0% 0 66,9% 249 

2011 34% 168 0% 0 66% 326 

2012 52,6% 212 0% 0 47,4% 191 

2013 74,4% 293 0% 0 25,6% 101 

Fonte: Mec/Inep/DEED/CSI  
 
 
Apesar dos dados do IBGE/2010, apontar que apenas 80,3% da população de 15 a 17 anos 
freqüenta a escola e 39,8% é a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio no Município,  dados 
atuais coletados  no  Censo Escolar do INEP e na Escola mostram que a situação do Ensino 
Médio em relação ao número de matrículas e de alunos matriculados no ano de escolaridade 
correta tem melhorado nos últimos anos.  A taxa de distorção idade-série no ensino médio tem 
diminuído, enquanto o  número de matrículas no turno matutino tem crescido, ao contrário do  
noturno que está diminuindo. São indícios que os alunos estão cada vez mais estudando em uma 
etapa compatível com sua idade escolar e que a oferta no diurno é uma boa estratégia para que os 
jovens permaneçam no sistema escolar. De acordo com a Secretaria da Escola Estadual 
“Desembargador Moreira dos Santos”, em 2015 são 577 alunos matriculados no Ensino Médio 
Regular no Município. Ao analisar estes números, percebe-se um aumento de matrículas no 
Ensino Médio. 
 
 
4.2.1.4 Alfabetização  
 
Em relação a esse tema, o PNE previu duas metas: a) meta 5: “Alfabetizar todas as crianças, no 
máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental”; b) meta 9: “Elevar a taxa de 
alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e 
cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo 
absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional.” 
 
Conforme os dados e informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o seguinte: 
 
Uma criança pode ser considerada alfabetizada quando se apropria da leitura e da escrita como 
ferramentas essenciais para seguir aprendendo, buscando informação, desenvolvendo sua 
capacidade de se expressar, de desfrutar a literatura, de ler e de produzir textos em diferentes 
gêneros, de participar do mundo cultural no qual está inserido. 
 
Em São Gonçalo do Rio Abaixo, de acordo com o Censo do IBGE 2010, 88% é o percentual de 
crianças alfabetizadas que concluíram o 3° ano do Ensino Fundamental. De acordo com este 
percentual, o Município ainda não alcançou a meta do Plano Nacional, de alfabetizar todas as 
crianças, no máximo até o final do 3° ano do Ensino Fundamental. Mas, ao considerar os dados 
atuais, coletados na Secretaria Municipal de Educação, em 2014, 94,5% das crianças matriculadas, 
saíram alfabéticas no final do 3° ano. Outro dado importante de considerar, é o resultado  da 
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Avaliação de Alfabetização realizada pelo  SIMAVE – Sistema Mineiro de Avaliação da Educação 
Básica, o PROALFA, onde são avaliadas as habilidades de leitura e escrita. De acordo com o 
PROALFA, ao avaliar as crianças matriculadas no 3° ano do Ensino Fundamental no Município 
de São Gonçalo do Rio Abaixo, em 2013, 97,7% obtiveram um desempenho recomendável, 
1,8%. um desempenho intermediário e, apenas, 0,6%  das crianças, um baixo desempenho.  Tais 
resultados confirmam que há um trabalho sistemático voltado para a alfabetização, visando 
alfabetizar as crianças, no máximo, até o final do 3° ano do Ensino Fundamental. 
 
 
Tabela 24: Dados do 3° ano/ 2014 

Número de alunos 
matriculados no 3° ano em 
2014 

Número de alunos que saíram 
alfabéticos no final do 3° ano 
em 2014 

Percentual de alunos que 
saíram alfabéticos no 
final do 3° ano em 2014 

128 121 94,5% 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação – Janeiro de 2015 
 
 
Tabela 25: Padrão de Desempenho dos Alunos do 3° ano do Ensino Fundamental no 
PROALFA 

Ano Baixo desempenho Desempenho  
intermediário 

Desempenho  
desejável 

2012 5,1 2,9 92,0 

2013 0,6 1,8 97,7 

Fonte: SIMAVE – Sistema Mineiro de Avaliação Pública / SEE -  Secretaria de Estado de Educação de 
Minas Gerais 
 
O analfabetismo está intimamente associado às taxas de escolarização e ao número de crianças 
fora da escola. As causas desse número elevado de analfabetos no país estão no grande número 
de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não terminaram o Ensino Fundamental no tempo 
certo.  
 
Ao voltarmos para o município de São Gonçalo do Rio Abaixo, percebemos que o índice de 
analfabetismo ou de pessoas que não concluíram as séries iniciais vem diminuindo. De acordo 
com o Censo do IBGE 2010, o Município possui cerca de 11.8% da população com idade acima 
de quinze anos analfabeto ou analfabeto funcional. 
 
A erradicação do analfabetismo da população com 15 anos ou mais faz parte da prioridade do 
Município de São Gonçalo do Abaixo, considerando-se a alfabetização de jovens e adultos como 
ponto de partida e intrínseca desse nível de ensino. Para garantir a elevação dos índices de 
alfabetização, o município investe na formação continuada dos profissionais que atuam na EJA e  
na revisão do currículo para que atenda o perfil do aluno dessa modalidade, favorecendo  a 
permanência desse aluno na escola de modo a assegurar suas possibilidades de desenvolvimento 
pessoal e social. Investe também no  fortalecendo das políticas educacionais municipais para que 
os jovens terminem o ensino fundamental no tempo certo.  
 
 
4.2.1.5 Educação Integral 
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Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua meta 6: “Oferecer Educação em tempo integral 
em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) 
alunos(as) da Educação Básica.” 
 
Conforme os dados e informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o seguinte: 
 
De acordo com a Secretaria Municipal de Educação, em 2008, o Município inaugurou sua 
primeira Escola de Tempo Integral, atendendo os anos iniciais do Ensino Fundamental. Em 
2012, abriu um Centro de Educação Infantil com atendimento em horário integral para creche. 
Em 2014, outra Escola passou atender turmas de 4 e 5 anos da Educação Infantil em tempo 
integral e foi inaugurada a primeira escola de tempo integral do campo no Município, atendendo 
crianças da Educação Infantil e dos anos iniciais do Ensino Fundamental.  Em 2015, são seis 
escolas que atendem turmas em período de tempo integral.  
 
O Censo Escolar do INEP de 2013, aponta um percentual de 77,8% de Escolas que permanecem 
pelo menos 7h em atividades escolares. Neste percentual, estão considerando, além das Escolas 
de tempo integral,  Escolas que funcionam em tempo parcial, mas oferecem “apoio” contra-
turno a alguns alunos. De acordo com o Censo 2013, 18,9% dos alunos da Educação Básica 
permanecem, pelo menos, 7h em atividades escolares. Ao considerar que em 2014, aumentou o 
atendimento às crianças em tempo integral, é possível que este percentual tenha crescido no 
Município, sendo possível, atender a meta do PNE, mínimo de 50% das escolas e  25% de alunos 
da educação básica em tempo integral. 
 
 
Tabela 26: Porcentagem de matrículas na rede pública em Tempo Integral na Educação 
Básica 

Ano Infantil Fundamental 
Anos Iniciais 

Fundamental 
Anos Finais 

Médio Educação 
Básica 

2011 0,9% 36,2% 0,1% 0% 13,1% 

2012 18,4% 39,5% 13,2% 0% 20,3% 

2013 28,6% 39,5% 5,4% 0% 18,9% 

 Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 
 
Tabela 27: Porcentagem de escolas públicas da educação básica com matrículas em 
Tempo Integral 

Ano Percentual 

2011 50% 

2012 54,5% 

2013 77,8% 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 
 
Uma das metas do PNE  se refere  às metas do Ideb, indicador composto pelas notas em língua 
portuguesa e em matemática da Prova Brasil e pelo fluxo escolar. Ao analisar os resultados nos 
últimos anos do IDEB no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, observa-se que as médias 
são superiores às médias nacionais e as metas do Município para o Ensino Fundamental em 2015 
já foram alcançadas em 2013.  
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4.2.1.6 Aprendizado Adequado na Idade Certa 
 
Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua meta 7: “Fomentar a qualidade da educação básica 
em todas etapas e modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 
atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb”: 
 
 
Tabela 28:  Médias nacionais para o Ideb constantes da meta 7 do PNE. 

 
Fonte: PNE (Lei nº13.005/2014). 
 
 
Conforme os dados e informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o seguinte: 
 
Em relação às metas do Ideb, indicador composto pelas notas em língua portuguesa e em 
matemática da Prova Brasil e pelo fluxo escolar. Ao analisar os resultados nos últimos anos do 
IDEB no Município de São Gonçalo do Rio Abaixo, observa-se que as médias são superiores às 
médias nacionais e as metas do Município para o Ensino Fundamental em 2015 já foram 
alcançadas em 2013.  
 
 
Tabelas: 29 e 30 
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4.2.1.7 EJA 
 
Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua meta 10: “Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e 
cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e 
médio, na forma integrada à educação profissional.” 
 
Conforme os dados e informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o seguinte: 
 
Ao analisar o desafio proposto pelo Plano Nacional, de garantir que jovens e adultos com 
escolaridade baixa ou de qualidade insuficiente aprimorem suas habilidades de leitura, escrita e 
compreensão da linguagem matemática, de modo a assegurar suas possibilidades de 
desenvolvimento pessoal e social, são levantados os dados referente a população do Município  
de 15 anos ou mais em relação ao   Ensino Fundamental.  
 
De acordo com o Censo do IBGE 2010, a taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais 
é de 88,2% e o percentual da população que não concluiu os anos inicias é de 36,1%. Os dados 
dos últimos anos de matrículas na EJA, são indícios que o número de jovens e adultos de 15 anos 
ou mais que não concluiu os anos iniciais do Ensino Fundamental tenha diminuído  em relação a 
2010. Apesar da diminuição, ainda   é um desafio para o Município elevar a taxa de alfabetização 
da população com 15 anos ou mais para 93,5%, assim como, de erradicar o analfabetismo 
absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional, mas é possível. 
 
 
Tabela: 31: Matrículas na EJA 

Matrículas na EJA 2012 a 2014 – São Gonçalo do Rio Abaixo 

 2012 2013 2014 

Fundamental 123 104 92 

Médio 135 162 165 

Fonte: Censo Escolar - INEP 
 
Ampliar o tempo das crianças e jovens a situações de ensino na busca pela equidade e pela 
qualidade na Educação é fundamental para o Município de São Gonçalo do Rio Abaixo. Mas é 
importante considerar que Educação Integral não é sinônimo de mais tempo na escola, apenas. 
Aos alunos matriculados nessa modalidade de ensino é preciso propiciar múltiplas oportunidades 
de aprendizagem por meio do acesso à cultura, à arte, ao esporte, à ciência e à tecnologia, por 
meio de atividades planejadas com intenção pedagógica e sempre alinhadas ao projeto político-
pedagógico da escola.  
 

EJA Integrada à Educação Profissional 

Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua meta 10: “Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e 
cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e 
médio, na forma integrada à educação profissional.” 
 
Conforme informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o seguinte: 
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Não há, atualmente, demanda para Educação Profissional Integrada à EJA. O município conta 
com uma unidade do SENAI que oferece vagas suficientes para suprir o interesse dos jovens.  
 
Considerando que a duração deste Plano é de dez anos, pode ocorrer mudança no cenário 
referente à demanda por Educação Profissional Integrada EJA. Sendo assim, seria recomendada a 
realização de um diagnóstico após cinco anos de vigoração deste Plano para analisar a real 
necessidade. Se houver demanda, neste prazo, o município deverá apresentar uma nova meta, 
referente a esta modalidade para votação no Legislativo.    
 

4.2.1.8 Educação Profissional 

Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua 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.” 
 
Segundo o artigo 39 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, no. 9.393/96, a 
Educação Profissional é caracterizada como uma modalidade específica de ensino, definida 
como: “A Educação Profissional, integrada às diferentes formas de educação, ao trabalho, à 
ciência e à tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de aptidões para a vida 
produtiva”, o que deixa clara sua independência em relação ao ensino regular, o reconhecimento 
de sua importância no contexto nacional e o propósito de promover a transição entre a escola e o 
mundo do trabalho. A partir das diretrizes definidas pelo Conselho Nacional de Educação, a 
Educação Profissional pode ser desenvolvida a partir dos seguintes cursos e programas: 
 
a)Formação Inicial e Continuada de Trabalhadores (cursos básicos); 
b)Educação Profissional Técnica de Nível Médio; 
c)Educação Profissional Tecnológica de graduação; 
d)Educação Profissional Tecnológica de Pós-Graduação 
 
 
Conforme os dados e informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o seguinte: 
 
Desde o ano de 2009 funciona o SENAI  em São Gonçalo do Rio Abaixo. As atividades letivas 
iniciaram com os cursos de Aprendizagem Industrial em Manutenção Mecânica e Aprendizagem 
Industrial em Manutenção Elétrica, sendo que no curso de Mecânica foram 02 turmas, com 20 
alunos em cada e no curso de Elétrica a mesma quantidade de turma e alunos, totalizando 80 
alunos matriculados. 
 
Aprendizagem Industrial- é o programa de profissionalização, gratuito, para adolescentes e jovens, 
instituído legalmente pela CLT e ratificado pela Lei Federal n° 10.097, de 19 de dezembro de 
2.000, sendo constituída por atividades teóricas e práticas, organizadas em atividades de 
complexidade progressiva, com o objetivo de qualificar adolescentes e jovens para mercado de 
trabalho, bem como viabilizar recursos para que a indústria tenha condições de contratar 
aprendizes. 
 
Os cursos de Aprendizagem Industrial possuem carga horária mínima, conforme definido pelo 
Catálogo Nacional do Curso de Aprendizagem e padronização realizada pela Gerência de 
Educação Profissional - GEP. O candidato ao curso de Aprendizagem Industrial deve ter idade 
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mínima de 16 anos, salvo alguns cursos que é permitido a entrada de alunos com 14 anos, idade 
que lhe permita concluir o curso antes de completar 24 (vinte e quatro) anos de idade, bem como 
ser aluno regularmente matriculado a partir do último ano do Ensino Fundamental ou egresso do 
ensino médio, na forma da legislação vigente. A idade máxima não se aplica a pessoas com 
deficiência, conforme preveem os termos da legislação em vigor. 
 
Atualmente, o SENAI São Gonçalo do Rio Abaixo CFP/JFC pode oferecer os seguintes cursos 
na modalidade de Aprendizagem Industrial: 
 

1. Aprendizagem Industrial em Manutenção Mecânica Industrial 
2. Aprendizagem Industrial em Manutenção Elétrica Industrial 
3. Aprendizagem Industrial em Soldagem 
4. Aprendizagem Industrial em Desenho Mecânico 
5. Aprendizagem Industrial em Processos Administrativos 
6. Aprendizagem Industrial em Instalação Elétrica Predial 

 
Qualificação Profissional Básica- se destina à preparação do indivíduo para o exercício de uma 
profissão, de acordo com o perfil requerido no mercado de trabalho. Essa modalidade não exige 
conhecimento técnico como pré-requisito e possui como referência a carga horária mínima, 
conforme Guia de cursos de Formação Inicial e Continuada do Ministério da Educação – MEC. 
O candidato ao curso de Qualificação Profissional Básica deve ter idade mínima de 16 (dezesseis) 
anos, salvo no caso de atendimento a empresas, projetos e programas específicos. 
 
Atualmente, o SENAI São Gonçalo do Rio Abaixo CFP/JFC pode oferecer os seguintes cursos 
na modalidade de Qualificação Profissional Básica: 
 

1. Operador de Computador 
2. Auxiliar Administrativo 
3. Costureiro Industrial do Vestuário 
4. Soldador no processo eletrodo revestido Aço Carbono e Aço Baixa Liga 
5. Soldador no processo MIG/MAG 
6. Beneficiador de Minérios 
7. Operador de Usina 
8. Operador de Equipamentos de Mina 
9. Mecânico de Manutenção 
10. Mecânico de Máquinas Industriais 
11. Eletricista Instalador Predial Baixa Tensão 
12. Encanador Instalador Predial 
13. Caldeireiro 
14. Pedreiro de Alvenaria 
15. Armador de Ferragens 
16. Carpinteiro de Fôrmas 

 
Aperfeiçoamento Profissional: Destina-se a trabalhadores com competências profissionais adquiridas 
por meio de formação profissional ou no trabalho e buscam a atualização, ampliação ou 
complementação das mesmas na sua área de atuação. Os referidos cursos atendem também às 
necessidades decorrentes de inovações tecnológicas e aos novos processos de produção e de 
gestão. Os cursos são ofertados conforme demanda das empresas. 
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O SENAI São Gonçalo do Rio Abaixo CFP/JFC já ofereceu os seguintes cursos na modalidade 
de Aperfeiçoamento Profissional: 
 

1. Hidráulica 
2. Solda TIG, Oxicorte 
3. Alinhamento 
4. Bombas 
5. Desenho 
6. Manutenção de Rolamentos 
7. Metrologia 
8. Elementos de Fixação 

 
Habilitação Técnica: É a Educação Profissional destinada a alunos matriculados no Ensino Médio 
ou egressos do Ensino Fundamental com o objetivo de proporcionar habilitação ou qualificação 
profissional técnica de nível médio, segundo o perfil profissional de conclusão. Realiza-se sob a 
forma concomitante e subsequente ao ensino médio. 
 

I - A forma concomitante é oferecida somente a quem tenha concluído o ensino 
fundamental ou esteja cursando o ensino médio. A complementaridade entre a 
Educação Profissional técnica de nível médio e o ensino médio pressupõe a existência de 
matrículas distintas para cada curso.33 
II. A forma subsequente é oferecida somente a quem tiver concluído o ensino médio. 
 

Possui o objetivo de proporcionar habilitação técnica de nível médio, segundo o perfil 
profissional de conclusão definido. Na conclusão da Habilitação Técnica é conferido diploma, 
desde que o aluno tenha êxito e comprove a conclusão do Ensino Médio. 
 
Atualmente, o SENAI São Gonçalo do Rio Abaixo CFP/JFC pode oferecer os seguintes cursos 
na modalidade de Habilitação Técnica de Nível Médio: 
 

1. Técnico em Mecânica 
2. Técnico em Eletroeletrônica 

 
 
Tabela 32: Dados do SENAI - 2015 

SENAI - Número de alunos e turmas –  2015 
São Gonçalo do Rio Abaixo 

Manhã Tarde Noite 

Modalida
de 

Curso Aluno
s 

Modalida
de 

Curso Aluno
s 

Modalida
de 

Curso Alun
os 

Aprendiza
gem 

Soldage
m 

16 Aprendiza
gem 

Soldagem 20 Aprendiza
gem 

Processo
s 
Administ
ra-tivos 

 

Aprendiza
gem 

Manute
nção 
Elétrica 

15 Aprendiza
gem 

Manutençã
o Elétrica 

16 Técnico Mecânic
a 

 

Aprendiza
gem 

Manute
nção 

15 Aprendiza
gem 

Manutençã
o Elétrica 

20 Técnico Eletroele
-trônica 
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Elétrica 

   Técnico Mecânica 14 Qualificaçã
o 

Op. 
Comput
ador 

 

   Qualificaç
ão 

Op. 
Computad
or 

12    

Total  46   82   62 

Total de Alunos: 190 

Fonte: Secretaria do SENAI de São Gonçalo do Rio Abaixo CFP José Fernando Coura 
 
 
Tabela 33: Dados do SENAI 2009-2014 

Número de alunos e turmas concluintes no SENAI de São Gonçalo do Rio Abaixo  2009 
a 2014 
 

Curso Número de Turmas Número de Alunos 

Aprendizagem Industrial 32 523 

Qualificação Profissional Básica 29 448 

Aperfeiçoamento 19 369 

Técnico 05 98 

Fonte: Secretaria do SENAI de São Gonçalo do Rio Abaixo 
 
Acredita-se que os alunos que concluíram o SENAI em São Gonçalo do Rio Abaixo ingressaram, 
em sua maioria, no mercado de trabalho no próprio Município ou em cidades vizinhas. 
 
 
4.2.2 Superação das Desigualdades e a Valorização das Diferenças 
 
Nesta seção, serão apresentados dados que caracterizam o município no contexto das metas que 
dizem respeito à superação das desigualdades e à valorização das diferenças, caminhos 
imprescindíveis para a equidade. 
 

4.2.2.1  Educação Especial / Inclusiva  

Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua meta 4: “Universalizar, para a população de 4 a 17 
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, 
preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de 
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados.” 
 
Conforme os dados e informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o seguinte: 
 
A Educação inclusiva tem sido um caminho importante para abranger a diversidade mediante a 
construção de uma escola que ofereça uma proposta ao grupo (como um todo) ao mesmo tempo 
em que atenda às necessidades de cada um, principalmente àqueles que correm risco de exclusão 
em termos de aprendizagem e participação na sala de aula. 
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Entende-se como necessidades educacionais especiais aquelas que se referem às aprendizagens e 
que são decorrentes das características particulares do aluno, requerendo uma dinâmica própria 
na relação ensinar-aprender, nem sempre compreendida a devidamente explorada pelas 
instituições escolares.  
 
De acordo com o censo do IBGE 2010, 100% da população de 4 a 17 anos de São Gonçalo do 
Rio Abaixo freqüenta a Escola. Segundo MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: 
Todos Pela Educação, os dados de alunos com transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação matriculados são:  
 
 
Tabela 34: Porcentagem de alunos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados em classes comuns: 

Ano 
 

Classes Comuns Classes Especiais Escolas Exclusivas 

2007 0% 0 0% 0 100% 87 

2008 4,3% 4 0% 0 95,7% 90 

2009 7,9% 8 0% 0 92,1% 93 

2010 20,5% 16 0% 0 79,5% 62 

2011 26,4% 19 0% 0 73,6% 53 

2012 29,2% 21 0% 0 70,8% 51 

2013 45,8% 44 0% 0 54,2% 52 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 
 
Tabela 35: Educação Infantil 

Ano 
 

Classes Comuns Classes Especiais Escolas Exclusivas 

2007 0% 0 0% 0 100% 4 

2008 0% 0 0% 0 100% 5 

2009 0% 0 0% 0 0% 0 

2010 0% 0 0% 0 0% 0 

2011 100% 1 0% 0 0% 0 

2012 0% 0 0% 0 0% 0 

2013 100% 1 0% 0 0% 0 

MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 
 
Tabela: 36: Ensino Fundamental - anos iniciais 

 
Ano 
 

Classes Comuns Classes Especiais  Escolas Exclusivas 

2007 0% 0 0% 0 100% 83 

2008 4,5% 4 0% 0 95,5% 85 

2009 4,1% 4 0% 0 95,5% 93 

2010 11,4% 8 0% 0 88,6% 62 
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2011 14,5% 9 0% 0 85,5% 53 

2012 17,7% 11 0% 0 82,3% 51 

2013 77,8% 28 0% 0 22,2% 8 

MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 
Tabela 37: Ensino Fundamental - anos finais 

Ano 
 

Classes Comuns Classes Especiais  Escolas Exclusivas 

2007 0% 0 0% 0 0% 0 

2008 0% 0 0% 0 0% 0 

2009 0% 0 0% 0 0% 0 

2010 100% 2 0% 0 0% 0 

2011 100% 3 0% 0 0% 0 

2012 100% 4 0% 0 0% 0 

2013 100% 12 0% 0 0% 0 

MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

Porcentagem de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação que recebem Atendimento Educacional Especializado  

 
 
Tabela 38: Alunos com necessidades especiais matriculados em turmas de AEE  
(Atendimento Educacional Especializado) 

Ano Total do Indicador 

2009 0% 0 

2010 6,3% 5 

2011 4,2% 3 

2012 5,6% 4 

2013 4,2% 4 

MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 
 
De acordo com os dados das tabelas acima é notável o aumento de  alunos com deficiência 
matriculados nas escolas regulares do município num paralelo dos anos de 2007 a 2013 . O 
município acredita que a inclusão deve continuar a crescer e as redes precisam estar prontas para 
receber bem esses estudantes com ações que vão da melhoria dos espaços físicos à mobilização 
da comunidade escolar. 
 
A educação inclusiva se apóia na premissa de que é preciso olhar para o aluno de forma 
individualizada e colaborativa, contemplando suas habilidades e dificuldades no aprendizado em 
grupo. Isso não significa reduzir as expectativas da turma ou deixar de avaliar os estudantes: as 
metas de conquista do conhecimento são estabelecidas em consonância com o potencial de cada 
criança.  
 
De acordo com dados referentes ao ano 2015 fornecido pela APAE (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais)  do município de São Gonçalo do Rio Abaixo, foram matriculados 56 
alunos nos segmentos do ensino fundamental e EJA. Além dessas matrículas, a APAE  atende 11 
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alunos que estão matriculados em escola regular do município e são atendidos na sala de recurso 
com Atendimento Educacional Especializado (AEE). 
 
Outro meio de inclusão oferecido ao cidadão sãogonçalense é o acesso a EJA (Educação de 
Jovens e Adultos) que tem como objetivo oportunizar aos jovens, adultos, idosos e também 
pessoas com deficiência, fora da faixa etária da escolaridade regular, a continuidade e conclusão 
de estudos, com desenvolvimento de competências e habilidades que propiciem a formação 
integral do aluno como cidadão e profissional de qualidade. 
 
De acordo com dados do Censo do IBGE 2010, a escolaridade média da população de 18 a 29 
anos é de 8 anos, inclusive da população rural. E a escolaridade média desta faixa entre os mais 
pobres é de 7 anos. 
 
 
Tabela 39: Matrículas na Educação de Jovens e Adultos de alunos de 18 a 29 anos 

Ano EJA de 18 a 19 anos 

2007 175 

2008 186 

2009 162 

2010 134 

2011 125 

2012 123 

2013 158 

MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 
 
Tabela 40: Por Cor/Raça 

Ano Não declarada Branca Preta Parda Amarelo Indígena 

2007 87 12 11 64 1 0 

2008 81 16 14 74 1 0 

2009 61 13 13 75 0 0 

2010 39 20 9 66 0 0 

2011 20 15 13 76 1 0 

2012 33 6 15 69 0 0 

2013 28 9 25 96 0 0 

MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 
De acordo com os dados do censo do IBGE 2010, o número de matrículas referente à EJA vem 
sofrendo uma variação ao longo desses anos. Outro fator importante, de acordo com os dados 
oficiais, é o aumento do número de matrículas referentes ao aspecto Cor/Raça que aumentou 
gradativamente.  
 
Atualmente o município oferece a EJA na Escola Municipal de Tempo Integral Maria de Lourdes 
Duarte Moreira dos Santos com um total de 203 alunos, sendo 153 do ensino fundamental e 50 
do ensino médio e na Escola Estadual Desembargador Moreira dos Santos, ensino médio, com 
70 alunos. 
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4.2.3 Valorização dos Profissionais da Educação 

Nesta seção, serão apresentados dados que caracterizam o município no que diz respeito às metas 
que cuidam da valorização dos profissionais da educação, consideradas estratégicas para que as 
demais sejam atingidas. 
 

4.2.3.1 Formação dos Professores 

Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua meta 15: “Garantir, em regime de colaboração 
entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 ano de vigência 
deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos 
I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos 
os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível 
superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.” 
 
Conforme os dados e informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o seguinte: 

A escola está desempenhando vários e novos papéis na sociedade atual; este vem sendo um 
campo de constante mutação, e o professor tem um papel central: é ele o responsável pela 
mudança de atitude e pensamento dos alunos. O professor precisa também estar preparado para 
os novos e crescentes desafios desta geração que nunca esteve tão em contato com novas 
tecnologias e fontes de acesso ao conhecimento como hoje. Por isso, não tem como falar em 
educação de qualidade sem mencionar uma formação continuada de professores, que já vem 
sendo considerada, juntamente com a formação inicial, uma questão fundamental nas políticas 
públicas para a educação. O trabalho docente tem passado por diversas mudanças em 
decorrência das reformas educacionais, trazendo implicações diretas para a educação escolar. A 
sociedade atual que enfatiza o valor da educação e ao mesmo tempo não valoriza o professor 
adequadamente, suscita questionamentos sobre o papel do educador e os cuidados específicos 
com a sua formação. Apenas a formação inicial docente em nível superior fundamental, não é 
mais suficiente para que a "melhoria" da educação aconteça.  

Dentre as políticas educacionais, a formação e o desenvolvimento profissional dos profissionais 
da educação tem sido uma das mais discutidas e analisadas nas últimas décadas. Desta forma, é 
fundamental, reconhecer a importância destes profissionais para a qualidade do ensino público 
oferecido à população. Não basta que o curso de formação de professores adote uma proposta 
pedagógica calcada em ideais inovadores. É necessário que se estabeleça um processo reflexivo 
contínuo, individual e coletivo, já que a prática docente não se estabelece isoladamente. Para 
tanto, é fundamental, como ponto de partida, que o professor construa sua própria identidade. 
Para Pimenta (1997, p. 49) essa identidade é construída a partir da significação social da profissão; 
da revisão constante dos significados sociais da profissão; da revisão das tradições. 
 
O aprender contínuo é essencial para os profissionais da educação. Ele deve se concentrar em 
dois pilares: a própria pessoa do professor, como agente, e a escola, como lugar de crescimento 
profissional permanente. Sem perder de vista que estamos passando de uma lógica que separava 
os diferentes tempos de formação, privilegiando claramente a inicial, para outra que percebe esse 
desenvolvimento como um processo. Aliás, é assim que deve ser mesmo. A formação é um ciclo 
que abrange a experiência do docente como aluno (educação de base), como aluno-mestre 
(graduação), como estagiário (práticas de supervisão), como iniciante (nos primeiros anos da 
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profissão) e como titular (formação continuada). Esses momentos só serão formadores se forem 
objeto de um esforço de reflexão permanente. 
 
 A formação inicial possivelmente houve alguns aspectos deficitários, pois um exame do histórico 
da formação inicial em nosso país mostra que ela não vem sendo bem-sucedida na maioria das 
vezes. Os cursos de licenciatura são considerados ineficientes para a formação de professores 
realmente capacitados para ensinar. Para, pelo menos, minorar estes efeitos e melhorar a prática 
docente, algo que inúmeros estudiosos desta área apontam como alternativa é a formação 
continuada de professores. Segundo Schnetzler (1996, 2003), para justificar a formação 
continuada de professores, três razões têm sido normalmente apontadas: 

[...] a necessidade de contínuo aprimoramento profissional e de reflexões críticas 
sobre a própria prática pedagógica, pois a efetiva melhoria do processo ensino-
aprendizagem só acontece pela ação do professor; a necessidade de se superar o 
distanciamento entre contribuições da pesquisa educacional e a sua utilização para 
a melhoria da sala de aula, implicando que o professor seja também pesquisador 
de sua própria prática; em geral, os professores têm uma visão simplista da 
atividade docente, ao conceberem que para ensinar basta conhecer o conteúdo e 
utilizar algumas técnicas pedagógicas. (SCHNETZLER e ROSA, 2003, p.27) 

No entanto, observa-se que na realidade não é isso o que ocorre na formação continuada de 
professores. Ela se dá geralmente com cursinhos de curta duração, simpósios, reuniões e também 
por outras ações que têm como princípio a prática da autoformação e da formação colaborativa 
entre professores (MALDANER e NERY, 2009), nos quais não se rompe com a racionalidade 
técnica. Esta é uma concepção errônea da formação continuada, e “mantém o professor atrelado 
ao papel de „simples executor e aplicador de receitas‟ que, na realidade, não dão conta de resolver 
os complexos problemas da prática pedagógica” (SCHNETZLER, 2000, p.23). Portanto, estes 
cursos de formação continuada, da mesma forma que os cursos de formação inicial, vêm sendo 
considerados insatisfatórios. 

O município de São Gonçalo do Rio Abaixo desde 2006 vem investindo na formação continuada 
de seus profissionais da educação, professores e gestores, garantindo tempo de estudo para os 
professores, planejamento dos horários de trabalho coletivo e a presença de um formador que 
tenha a confiança e o respeito da equipe. Todos esses elementos fazem parte do que se chama de 
formação continuada ou em serviço. Embora algumas redes ofereçam essa capacitação para os 
docentes, o melhor espaço para colocá-la em prática é na própria escola, sob o comando do 
coordenador pedagógico. Bem estruturado, o aprimoramento profissional dentro do ambiente de 
trabalho é um dos mais eficientes instrumentos para a melhoria do ensino. Para garantir a 
estrutura e continuidade da formação continuada e valorização do profissional do magistério, o 
município de São Gonçalo do Rio, instituição do Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos 
servidores pertencentes ao quadro do magistério pela Lei nº 623 de 04 de novembro de 2005; 
fixou a jornada denominada “extra-classe” e a equiparação salarial entre os níveis PI e PII para o 
Magistério Municipal em conformidade com a Lei Municipal nº 991 de 24 de junho de 2013.  

 De acordo com o MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação, os 
dados referentes a formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área 
de conhecimento em que atuam no Município são:  
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Tabela 41:Porcentagem de professores da Educação Básica com curso superior 

Ano Com Superior Com Licenciatura Sem Licenciatura 

2007 69,1% 85 4,9% 6 64,2% 79 

2008 62,8% 91 0,7% 1 62,1% 90 

2009 72,2% 104 0% 0 72,2% 104 

2010 68,9% 102 0,7% 1 68,2% 101 

2011 77,4% 123 7,5% 12 69,8% 111 

2012 85,2% 138 6,2% 10 79% 128 

2013 84,9% 135 5,7% 9 79,2% 126 

Fonte:MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 
 
Tabela 42: Rede Pública 

Ano Com Superior Com Licenciatura Sem Licenciatura 

2007 72,1% 80 68,5% 76 3,6% 4 

2008 65,1% 82 64,3% 81 0,8% 1 

2009 76% 95 76% 95 0% 0 

2010 72,7% 93 71,9% 92 0,8% 1 

2011 79,6% 113 71,8% 102 7,7% 11 

2012 88,5% 131 83,1% 123 5,4% 8 

2013 88,4% 129 84,2% 123 4,1% 6 

Fonte:MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 
 
Tabela 43: Rede Privada 

Ano Com Superior Com Licenciatura Sem Licenciatura 

2007 41,7% 5 25% 3 16,7% 2 

2008 47,4% 9 47,4% 9 0% 0 

2009 50% 10 50% 10 0% 0 

2010 50% 11 50% 11 0% 0 

2011 57,9% 11 52,6% 10 5,3% 1 

2012 53,3% 8 40% 6 13,3% 2 

2013 50% 7 28,6% 4 21,4% 3 

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

 
Tabela 44: Professores da Educação Básica 

Ano Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio 
Normal/Magistério 

Ensino médio Ensino 
Superior 

2007 0% 0 33% 38 0% 0 67% 77 

2008 0% 0 37,5% 48 3,1% 4 59,4% 76 

2009 0% 0 26,3% 35 1,5% 2 72,2% 96 

2010 0% 0 24,8% 34 8% 11 67,2% 92 

2011 0,7% 1 16,7% 24 5,6% 8 77,1% 111 

2012 0% 0 8,5% 12 8,5% 12 83,1% 118 

2013 0% 0 5,1% 7 9,6% 13 85,3% 116 



40 

Fonte:MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 
 
Tabela 45: Professores por etapa / Professores da Educação Infantil 

Ano Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio 
Normal/Magistério 

Ensino médio Ensino 
Superior 

2007 0% 0 55,6% 5 0% 0 44,4% 4 

2008 0% 0 85,7% 12 0% 0 14,3% 2 

2009 0% 0 40% 8 0% 0 60% 12 

2010 0% 0 76,5% 13 0% 0 23,5% 4 

2011 0% 0 46,2% 6 0% 0 53,8% 7 

2012 0% 0 13,6% 3 9,1% 2 77,3% 17 

2013 0% 0 9,5% 2 4,8% 1 85,7% 18 

Fonte:MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 
Tabela 46: Professores por etapa / Professores do Ensino Fundamental 

Ano Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio 
Normal/Magistério 

Ensino médio Ensino 
Superior 

2007 0% 0 25,6% 21 0% 0 74,4% 61 

2008 0% 0 28,2% 24 4,7% 4 67,1% 57 

2009 0% 0 18,4% 18 1% 1 80,6% 79 

2010 0% 0 16,7% 16 5,2% 5 78,1% 75 

2011 1% 1 13,7% 14 4,9% 5 80,4% 82 

2012 0% 0 6,3% 6 7,3% 7 86,5% 83 

2013 0% 0 2,1% 2 7,4% 7 90,4% 85 

Fonte:MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 
 
Tabela 47: Professores por etapa / Professores do Ensino Médio 

Ano Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio 
Normal/Magistério 

Ensino médio Ensino 
Superior 

2007 0% 0 5,9% 1 0% 0 94,1% 16 

2008 0% 0 10,5% 2 5,3% 1 84,2% 16 

2009 0% 0 0% 0 0% 0 100% 23 

2010 0% 0 0% 0 0% 0 100% 27 

2011 0% 0 0% 0 0% 0 100% 39 

2012 0% 0 0% 0 0% 0 100% 28 

2013 0% 0 0% 0 3,4% 1 96,6% 28 

Fonte:MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 
Tabela 48: Porcentagem de professores dos anos finais do Ensino Fundamental que tem 
licenciatura na área em que atuam 

Ano Total Com Superior Com Licenciatura Com Licenciatura na 
área em que atua 

2009 100% 41 85,4% 35 12,2% 5 7,3% 3 

2010 100% 36 91,7% 33 25% 9 16,7% 6 
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2011 100% 45 95,6% 43 93,3% 42 75,6% 34 

2012 100% 52 98,1% 51 92,3% 48 69,2% 36 

2013 100% 49 98% 48 87,8% 43 63,3% 31 

Fonte:MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
 
Tabela 49: Porcentagem de professores do Ensino Médio que tem licenciatura na área 
em que atuam 

Ano Total Com Superior Com Licenciatura Com Licenciatura na 
área que atua 

2009 100% 20 100% 20 15% 3 5% 1 

2010 100% 21 100% 21 33,3% 7 14,3% 3 

2011 100% 33 100% 33 81,8% 27 60,6% 20 

2012 100% 30 100% 30 86,7% 26 70% 21 

2013 100% 28 100% 28 82,1% 23 67,9% 19 

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

4.2.4 Ensino Superior 

Nesta seção, serão apresentados dados que caracterizam o município no que diz respeito às metas 
que cuidam do ensino superior e de pós-graduação. 
 
Em relação a esse tema, o PNE previu três metas: a) 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, 
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no 
segmento público”; b) meta 13: “Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da 
proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema 
de Educação Superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% doutores”; c) meta 14: “Elevar 
gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a 
titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores.” 
 
Conforme os dados e informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o seguinte: 
 
O contexto socioeconômico, as grandes transformações aliadas à inovação tecnológica, e os 
desafios enfrentados pela sociedade atual levam a necessidade do cidadão investir em sua 
formação profissional. De acordo com os dados oficiais de 2010 referente a população adulta de 
São Gonçalo do Ripo Abaixo (25 anos ou mais), apenas 4% dessa população tinha o nível 
superior completo. Dados atuais da Secretaria Municipal de Educação indicam que o Município 
oferece um auxílio transporte regulamentado pela Lei 639 de 20/02/2006 e posteriores (que 
aumentaram o valor do auxilio em dinheiro), para 199 estudantes sãogonçalense que cursa o nível 
superior em outro município.  
 
Considerando as prioridades do município com o desenvolvimento econômico e social do seu 
povo e da região de seu entorno, a formação de recursos humanos qualificados em diversas áreas 
do conhecimento inseridas no contexto regional e a caracterização como pólo de ensino de 
graduação e de pós-graduação de alta qualidade, o município estabeleceu uma política de atuação 
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comum entre MUNICÍPIO e a UFOP, iniciando com UAB (Universidade Aberta do Brasil) e 
visando a implantação de um campus da UFOP em São Gonçalo do Rio Abaixo.  
 
 
4.2.5 Gestão Democrática e Participação Social 
 
No que diz respeito a Gestão Democrática, desde a Constituição de 1988, no cenário brasileiro, a 
discussão sobre a participação da sociedade civil em diferentes instâncias tem se colocado como 
fundamental e tem orientado vários planos de ação dos governos federal, estaduais e municipais. 
 
Dentro desses planos, a temática a respeito da gestão ser de fato democrática e da sociedade civil 
poder, de maneira eficiente e rápida, conhecer e controlar as ações do Estado e dos planos de 
governo tem estado presente no planejamento e na busca de estratégias de ação e de participação 
colaborativa e representativa da população em tais proposições. Este é um desafio central sempre 
colocado aos planos de ação das políticas públicas que se refere a porque, como e com que 
intensidade a população participa e deveria participar. Ao lado disto, ao longo destes anos de um 
incentivo à participação cidadã e popular em nosso país, temos nos deparado com outro 
fenômeno interessante - e nem por isso menos intrigante e desafiador - que se refere ao grau e 
qualidade da participação em termos da população, de fato: acreditar e exercer essa participação 
em seu dia a dia. Além disso, pode-se dizer que a estratégia de organização e mobilização, 
assentada na dinâmica e estrutura dos Conselhos Escolares, aparece como uma ferramenta 
importante para a democracia. 
 
Assim, através de processos de uma gestão democrática em que sejam vivenciadas experiências de 
participação colaborativa, de problematizações, decisões grupais e democráticas, encontro de 
alternativas coletivas e representativas do bem público, é que  
 
poderemos ajudar a construir esta cultura democrática. Os eixos fundamentais da gestão 
democrática no interior das escolas e dos processos educativos referem-se à defesa e 
consolidação da autonomia da escola (entendendo-se aqui todas as relações acontecidas no seu 
interior e em função de diferentes necessidades e interesses, e como isso é resolvido e 
gerenciado); à eleição dos diretores e dirigentes cuja escolha afeta diretamente a comunidade, que 
deveria poder conhecer e participar desse processo. Afeta aos conselhos escolares cujos 
trabalhos, presença e participação podem imprimir rumos com implicações que deveriam ser 
positivas não só para os problemas e dificuldades específicos, como também para os projetos 
políticos daquelas escolas e dos locais onde estão inseridas. 
 
A Educação do Município já possui organizados os seguintes Conselhos: Conselho Municipal de 
Educação, Conselhos Escolares, Conselho do FUNDEB, Conselho da Alimentação Escolar. 
Estes Conselhos se reúnem com a periodicidade regular de pelo menos quatro reuniões anuais.  
Alguns Conselhos não são tão ativos, como, por exemplo, os Conselhos Escolares. Sendo assim, 
torna-se necessário, um trabalho de capacitação dos Conselheiros e um acompanhamento da 
Secretaria Municipal de Educação para garantir a eficiência dos Conselhos existentes. 
 
Além dos Conselhos ligados diretamente com a Educação, existem outros Conselhos no 
Município que possuem representantes da Educação: Conselho Municipal de Saúde, Conselho da 
Criança e do Adolescente, Conselho Municipal da Juventude, Conselho Municipal de Patrimônio 
Cultural e Histórico. 
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4.2.6 Financiamento 
 
Nesta seção, serão apresentados dados e informações que caracterizam o município no que diz 
respeito à meta do PNE que cuida do financiamento da educação. 
 
Em relação a esse tema, o PNE previu, em sua 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.” 
 
Conforme os dados e informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o seguinte: 
 
O direito à educação básica integral, para todos os brasileiros, do nascimento à maioridade, 
independente de sua condição social, é conquista fundamental que deve ser defendida por toda a 
sociedade. A legislação informa que os Estados são responsáveis pelo Ensino Fundamental e 
Médio, enquanto os Municípios têm a responsabilidade sobre a Educação Infantil (creches e pré - 
escolas), Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos; e a União, sobre o Ensino 
Superior. 
 
A Constituição Federal define que a União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito por 
cento de sua receita líquida de impostos (excluídas as transferências). Os Estados, o Distrito 
Federal e os Municípios devem aplicar vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita líquida 
resultante de impostos, inclusive a provenientes de transferências,na manutenção e 
desenvolvimento do ensino público. Prevê ainda o salário-educação,como fonte adicional de 
financiamento na educação básica. 
 
Em 1996, as leis 9.394 –Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB) e a nº. 9.424, que 
regulamentaram o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 
Valorização do Magistério (FUNDEF –extinto posteriormente), e lei nº 11.494/07 que criou o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (FUNDEB) trouxeram modificações no cálculo dos recursos 
destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional a mudança constituiu-se na proibição da inclusão nos 25% de gastos com 
merenda escolar, assistências médicas,  odontológicas e sociais, além de medicamentos, o que não 
significa que não possa realizar despesas desta natureza. Porém, se realizadas, não serão 
computadas dentro do percentual de 25% destinados à manutenção e ao desenvolvimento do 
ensino 
 
O Município de São Gonçalo do Rio Abaixo vem aplicando bem mais que 25% em educação, 
como mostra os dados abaixo: 
 
Tabela 50: Recursos Aplicados na Educação 

Ano Taxa Valor em Reais 

2010 36,76% 23.143.729,13 

2011 34,57% 25.584.944,21 

2012 35,91% 36.477.011,29 

2013 31,43% 47.030.400,67 

2014 38,60% 62.857.232,10 

Fonte: Secretaria Municipal de Planejamento 
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Tais investimentos podem justificar a qualidade da educação no Município refletida nos 
resultados do IDEB e no grau de satisfação dos pais em relação à Educação do Município, de 
acordo com resultados da pesquisa realizada em 2014, pela Empresa Listen nas Escolas 
Municipais. 
 
Além do investimento na Educação com recursos próprios, o município ainda conta com 
recursos da Estaduais e da União: FUNDEB, PNAC, PNAE, QESE, PDDE, PNATE Estadual 
e PNATE Federal e COTA. 
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REFERÊNCIAS 
 
Os dados e indicadores utilizados no presente diagnóstico são oficiais e públicos, estando 
disponíveis para consulta nos sites abaixo: 
 
http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php 
 
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php?file=entrada&relatorio=249 
 
http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ 
 
http://ideb.inep.gov.br/ 
 
http://www.observatoriodopne.org.br/ 
 
http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 
 
http://www.tce.mg.gov.br 
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