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1. APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório tem como objetivo apresentar como ocorreu o processo de 

avaliação do Plano Municipal de Educação – PME no ano de 2017.A avaliação deste Plano 

Municipal de Educação de Bom Jesus da Lapa, Estado da Bahia, aprovado por meio da Lei 

Municipal nº 472/2015 de 19 de junho de 2015, foi coordenado pelos membros da 

EquipeTécnica e Comissão Coordenadora, compostas por representantes da Secretaria 

Municipal de Educação, entidades, segmentos da Educação e sociedade civil.  

Para a etapa de avaliação do PME 2017 iniciou-se com uma formação técnica 

envolvendo um Técnico da Secretaria Municipal de Educação indicado pelo Secretário 

Municipal de Educação,através daPortaria nº 05/2016, e três membros da comissão 

coordenadora indicados por decreto nº 100/2017. Após esse momento foi realizada uma 

reunião na Secretaria Municipal de Educaçãocom todas as comissões nomeadas pelo 

secretário de Educação. Na reunião foi apresentada a proposta de avaliação das metas e 

estratégias,como também os critérios para a realização da audiência pública no corrente ano. 

Cada comissão reuniu-se individualmente para análise das metas e estratégias sob sua 

responsabilidade, tendo como convidados pessoas dos segmentos diretamente envolvidas com 

as mesmas, para avaliarem a situação atual da educação, em cada etapa, a fim de fazerem uma 

justificativa clara e consistente do avanço da meta no período para ser apresentada na 

audiência pública. Em cada reunião de estudos, foram feitos registros em ata discorrendo 

sobre os trabalhos e as mudanças necessárias.É oportuno ressaltar que não houve alterações 

nos textos das respectivas metas, bem como exclusãoou implementação de estratégias, 

portanto, não foi necessário fazer notas técnicas. 

Durante esse processo é pertinentedestacar que tivemos dificuldades em justificar o 

avanço das metas, pois, as estratégias propostas precisam ser analisadas e interpretadas 

corretamente, ao contrário pode gerar equívocosem sua compreensão,uma vez quea 

exiguidade do tempo é o nosso maior desafio para a realização dos trabalhos. 

Dessa forma, faz-se necessário a socialização desse documento envolvendo todos os 

segmentos da sociedade, a fim de tornar público o processo de avaliação, o desenvolvimento e 

a concretização das metas propostas no PME. 

 

. 
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2. PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME 
 

 
O monitoramento do Plano Municipal de Educação do Município de Bom Jesus da 

Lapa consiste na observação dos indicadores estabelecidos relacionado ao cumprimento das 

diretrizes, metas e estratégias previstas. Tendo em vista que o último Censo populacional 

realizado foi no ano de 2010, algumas informações importantes acabaram ficando defasadas e 

mesmo em alguns casos, não havendo como promover a aferição dos indicadores sugeridos 

no Plano, tendo em vista que não estão disponíveis através de fontes oficiais.  

O processo das ações perpassoupelas seguintes etapas: Elaboração de agenda de 

trabalho da Equipe Técnica e Comissão Coordenadora, realização de estudo do plano e 

documentos orçamentários e monitoramento das metas e estratégias alcançadas nos anos de 

2016 e 2017. Para organização do trabalho foi desenvolvida uma agenda de trabalho com 

todas as etapas e ações, bem como os responsáveis pela ação e os prazos para execução. 

Ainda nesta etapa, a equipe técnica elaborou o relatório de monitoramento, que para 

melhor compreensão da situação das estratégias foi utilizada as cores: vermelha para as não 

iniciada; amarela para as que estão em andamento e a verde para as realizadas. O relatório foi 

encaminhado à Secretaria Municipal de Educação e à Comissão Coordenadora, que o analisou 

e aprovou. 

 

3. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS 
 

Meta 01 – Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as crianças de 

04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de Educação Infantil em 

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

03 (três) anos, até o final da vigência deste documento, em consonância com o PME. 

 

É dever do município efetivar o direito à Educação Infantil mediante a garantia de 

acesso das crianças de 0 a 05 anos em creches e pré-escolas. Assegurar essa oferta é 

benéfica no sentido de possibilitar as crianças nessa faixa etária o pleno desenvolvimento de 

suas capacidades cognitivas, emocionais, motoras e sociais.  

É relevante compreender que a criança precisa estar em um ambiente favorável ao seu 

crescimento e a Educação Infantil permite isso desde quando sejam afirmados os direitos das 

mesmas aprenderem a conviver, a participar, a expressar, a explorar, a brincar, a socializar e 

interagir com outras crianças e com adultos. Cabe aos profissionais da Educação Infantil 
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trabalhar essas habilidades especificadas por meio das ações de cuidado e de ensino 

permitindo as crianças sua autossuficiência. 

 
 

 
Indicador 1B 

Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola/creche (Taxa 
de atendimento escolar) 

META 
PREVISTA

PARA O 
PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

50,00% 

DADO 
OFICIAL 

25,0
0% 

sei.ba.gov.br 

DADO 
MUNICÍPAL 

 
36,1
8% 

Secretaria Municipal de Educação 
– Setor do Censo Escolar – 2017 

 

 
ESTRATÉGIAS 

 
DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

1.1 Promover em parceria com a 
Secretaria de Assistência 
Social, pesquisa da demanda 
das famílias por creches para a 
população de 0 (zero) até 03 
(três) anos, como forma de 
planejar a oferta e verificar o 
atendimento da demanda 
manifesta. 

1.013.472,00 – 
LOA pág 32 

 
 
 

EM ANDAMENTO 

1.2 Promover a busca ativa de 
crianças em idade 
correspondente à Educação 
Infantil, em parceria com 
órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à 
infância, preservando o direito 
de opção da família em relação 

1.013.472,00 – 
LOA pág 32 

 
 

NÃO INICIADA 

 
Indicador 1A 

Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola/creche (Taxa 
de atendimento escolar) 

META 
PREVISTA

PARA O 
PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

100,00% 

DADO 
OFICIAL 

75,00% sei.ba.gov.br 

DADO 
MUNICÍPAL 

 
59,82% 

Secretaria Municipal de Educação 
– Setor do Censo Escolar – 2017 
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as crianças de até 03 (três) anos. 
1.3 Garantir na matrícula e na 

organização das respectivas 
turmas de Educação Infantil o 
número de crianças de acordo a 
seguinte relação 
crianças/educador: a) de 0 a 2 
anos – 06 a 08 crianças/01 
educador; b) de 3 anos – 18 
crianças/02 educadores; c) de 4 
– 22 crianças/02 educadores; c) 
de 5 anos – 20 
crianças/01educador. 

1.013.472,00 – 
LOA pág 32 

 
 
 

REALIZADA 

1.4 Garantir nas instituições que 
ofertam o período integral o 
número de auxiliares de 
desenvolvimento infantil, de 
acordo com a seguinte relação 
crianças/auxiliar de creche: 20 
crianças/01 auxiliar. 

1.013.472,00 – 
LOA pág 32 

 
 
 

REALIZADA 
 
 
 

1.5 Construir em regime de 
colaboração com a União e 
estado, Centros de Educação 
Infantil através do Programa 
Nacional de Construção e 
Reestruturação de escolas e 
conforme resultado da demanda 
levantada no município. 

46.000,00 – LOA 
pág.32 

 
 
 

EM ANDAMENTO 

1.6 Manter e ampliar, em regime de 
colaboração e respeitadas as 
normas de acessibilidade, 
Programa Nacional de 
Construção e Reestruturação de 
escolas, bem como a aquisição 
de equipamentos e instalação de 
parque infantil objetivando à
expansão e à melhoria da rede 
física de escolas públicas do 
campo que atendam à Educação 
Infantil. 

46.000,00 – LOA 
pág.32 

 
 
 

NÃO INICIADA 

1.7 Adaptar e ampliar em regime de 
colaboração, os Centros de 
Educação Infantil que ofertam o 
período integral de forma a 
garantir os padrões mínimos de 
qualidade para acolher as 
crianças investindo na cobertura 
dos pátios, instalação de sala de 
repouso, aquisição de parques 
infantis. 

46.000,00 – LOA 
pág.32 

 
 
 
 
 
 

EM ANDAMENTO 
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1.8 Estimular a articulação entre 
Pós-Graduação, núcleos de 
pesquisa, e cursos de formação 
para profissionais da Educação, 
de modo a garantir a elaboração 
de currículos e propostas 
pedagógicas que incorporem os 
avanços de pesquisas ligadas ao 
processo de ensino-
aprendizagem e teorias 
educacionais, ao atendimento 
da população de 0 (zero) a 05 
(cinco) anos. 

1.013.472,00 – 
LOA pág 32 

 
 
 
 
 
 

EM ANDAMENTO 

1.9 Promover de forma articulada 
com as instituições formadoras, 
a formação continuada dos/as 
profissionais da Educação 
Infantil, com foco no estudo nas 
Referenciais Curriculares 
Nacionais para Educação 
Infantil e documentos legais 
que regem a Educação Infantil. 

1.013.472,00 – 
LOA pág 32 

 
 
 
 

EM ANDAMENTO 

1.10 Elaborar a Proposta Curricular 
Municipal para a organização 
do trabalho pedagógico a ser 
desenvolvida em Educação 
Infantil do município. 

1.013.472,00 – 
LOA pág 32 

 
 

EM ANDAMENTO 

1.11 Fomentar o atendimento às 
populações do campo e/ou 
oriundas de comunidades 
indígenas e quilombolas na 
Educação Infantil nas 
respectivas comunidades, por 
meio do redimensionamento da 
distribuição territorial da oferta, 
incentivando a nucleação de 
escolas e o deslocamento 
seguro de crianças, de forma a 
atender às especificidades 
dessas comunidades, garantido 
consulta prévia e informada. 

1.376.621,00 – 
LOA pág 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NÃO INICIADA 

1.12 Assegurar na Educação Infantil 
a oferta do Atendimento 
Educacional Especializado 
(AEE) complementar e 
suplementar, às crianças com 
deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, 
assegurando a educação 

46.000,00 – LOA 
pág.32 
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bilíngue para os/as surdos/as e a 
transversalidade da Educação 
Especial, nessa etapa da 
Educação Básica. 

NÃO INICIADA 

1.13 Fortalecer o acompanhamento e 
o monitoramento do acesso e da 
permanência das crianças na 
Educação Infantil, em especial 
dos/as beneficiários/as de 
Programas de transferência de 
renda, em colaboração com as 
famílias e com os órgãos 
públicos de assistência social, 
saúde e proteção à infância. 

1.013.472,00 – 
LOA pág 32 

 
 
 
 
 

EM ANDAMENTO 

1.14 Implantar a avaliação da 
Educação Infantil, a ser 
realizada anualmente, 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, além de outros 
indicadores relevantes. 

1.013.472,00 – 
LOA pág 32 

 
 
 
 

 
 
 

NÃO INICIADA 

 

A oferta da matrícula na Educação Infantil vem sendo organizada de acordo com a 

Resolução 03, de fevereiro de 2017, instituída pela Secretaria Municipal de Educação, 

atendendo a estratégia que fomenta a organização da matrícula nesta modalidade. A promoção 

da pesquisa da demanda das famílias por creches para a população de 0 (zero) até 03 (três) 

anos em parceria com a Secretaria de Assistência Social é uma estratégia relevante no sentido 

de que é preciso construir e ampliar creches de acordo com as reais necessidades dessa 

população. 

Quanto ao atendimento das crianças de 0 A 2 anos este ainda não acontece por falta de 

espaços adequados para receber essa população que exige estrutura adequada e pessoal 

qualificado.Para melhor atender às demandas, o município construiu o CEI-Antônia Amorim 

Bastos Fraga e está com mais 03 (três) Centros de Educação Infantil em construção na sede 

do município e 01 (um) no campo, localizado no Distrito de Irrigação Formoso A – Setor 33.  

A estratégia 1.12 que trata da oferta do atendimento educacional especializado (AEE) 

para as crianças matriculadas na Educação Infantil com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, estas já estão sendo atendidas no turno 

oposto com educação complementar, mediante comprovação de relatórios médicos.  
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É importante salientar que as normas de acessibilidade do Programa Nacional de 

Construção e Reestruturação de escolas que atendem a Educação Infantil e creches tem por 

objetivo defender que toda criança comdeficiência tem direito a frequentar escola com a 

garantia da acessibilidade no espaço escolar. O município iniciou o cumprimento dessa 

estratégia com a programação para novembro de 2017 a reestruturação de duas creches 

Proinfância via PDDE consciente da necessidade de que a criança com deficiência pode 

desenvolver atividades diversas, valorizando a sua capacidade, e o seu potencial, tratando-as 

todas por igual, com respeito, amor e atenção. Devemos lembrar também que todos têm os 

mesmos direitos. No entanto, precisamos avançar mais na reestruturação das escolas do 

campo e demais CEIs que atendem crianças de 0 a 05 anos de idade. Dos oito Centros de 

Educação Infantil existentes, somente o CEI- Katiuscia e o CEI- Manoelina Maria de Jesus 

ambos Proinfânciasão os que mais se aproximam das normas estabelecidas pelos Parâmetros 

Nacionais de Infraestrutura de creches e pré-escolas. 

No que se refereà formação continuada para professores, no ano de 2017 foram 

ofertados encontros formativos com a Editora Moderna e as Coordenadoras pedagógicas da 

Secretaria Municipal de Educação. As formações objetivaram apoiar os profissionais da 

Educação Infantil de modo a garantir a elaboração de propostas pedagógicas que asseguram o 

planejamento e os estudos de ensino-aprendizagem de acordo com as especificidades da 

Educação Infantil.   

Para atender as demandas das comunidades do campo em especial as quilombolas, 

foram construídas as Diretrizes Curriculares Municipais Quilombola em colaboração com a 

Coordenação da Diversidade Étnico-Racial, da Secretaria Municipal de Educação, Secretaria 

Municipal de Igualdade Racial, Movimento Quilombola e da comunidade escolar desses 

territórios. Este documento materializou-se em dezembro de 2017, com autorização do 

Conselho Municipal de Educação. De acordo com essas Diretrizes no art. 19, a Educação 

Infantil e os anos iniciais do Ensino Fundamental na Educação Escolar Quilombola, realizada 

em áreas rurais deverão ser sempre ofertadas nos próprios territórios quilombolas, 

considerando a sua importância no âmbito do Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando a 

nucleação se fizer necessária os alunos deverão ficar em polos quilombolas e somente serão 

vinculados em polos quilombolas em casos excepcionais, a mesma deverá ser acompanhada 

de parecer técnico educacional sobre as razões da nucleação e este parecer deverá ser 

apresentado às associações das comunidades com antecedência mínima de 90 dias do início 

do ano letivo. A estratégia que trata da nucleação das escolas do campo não aconteceu no ano 

de 2017. 
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O acompanhamento e o monitoramento do acesso e permanência das crianças na 

Educação Infantil em especial as 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 foi realizado por meio de palestras e visitas dos técnicos da Secretaria 

Municipal de Educação em colaboração com a Secretaria de Assistência Social e o Conselho 

Tutelar. 

Para garantir uma avaliação sistematizada da Educação Infantil no município com 

base nos Parâmetros Nacionais de Qualidade(2006), no que refere a infraestrutura física, o 

quadro pessoal, as condições de gestão e recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, a 

Secretaria Municipal de Educação instituiu diagnóstico por meio de questionários, entrevistas, 

observações realizadas pelos coordenadores da Secretaria Municipal de Educação, porém a 

mensuração dos dados não foi iniciada. 

 

Meta 02 –Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a população 

de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por 

cento) dos/as estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de 

vigência deste PME. 

 
É de fundamental importância que o município garanta o acesso e permanência de 

crianças e adolescentes no Ensino Fundamental de 09 anos, de modo que estes concluam a 

última etapa desta modalidade no tempo certo. Essa garantia faz com que todos tenham 

educação de qualidade na idade certa, diminuindo a evasão, repetência e distorção idade série, 

elevando os índices de aprendizagem e como consequência o aumento da média no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB do município, dessa forma cumpre com seu 

compromisso de ofertar educação de qualidade para toda população. 

 

 
Indicador 2A 

 

Percentual de pessoas de 6 a 14 anos que frequentam ou que já 
concluíram o ensino fundamental (taxa de escolarização líquida 
ajustada). 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 

100,00% 

DADO 
OFICIAL 

89,00
% 

sei.ba.gov.br 

DADO 
MUNICÍPAL 
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Indicador 2B 

 

Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino Fundamental 
concluído. 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 

95,00% 

DADO 
OFICIAL 

83,00
% 

sei.ba.gov.br 

DADO 
MUNICÍPAL 

00,00%  

 
 

 
ESTRATÉGIAS 

 
DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRI
AS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

2.1 Atualizar a Proposta Curricular 
do Ensino Fundamental, 
garantindo a implantação dos 
direitos e objetivos de 
aprendizagem conforme a base 
nacional comum curricular do 
Ensino Fundamental. 

 
7.091.592,56 – 
LOA pág 31 

 
 

EM ANDAMENTO 

2.2 Fortalecer em parceria com as 
famílias e com órgãos públicos 
de assistência social, saúde e
proteção à infância, adolescência 
e juventude, o acompanhamento 
e o monitoramento do acesso, da 
permanência e do aproveitamento 
escolar dos alunos em situações 
de discriminação, preconceitos e 
violências na escola, objetivando 
o estabelecimento de condições 
adequadas para o sucesso escolar 
dos/as estudantes. 

 
 
 
7.091.592,56 – 
LOA pág 31 

 
 
 
 

NÃO INICIADA 

2.3 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. 

 
7.091.592,56 – 
LOA pág 31 

 
 

EM ANDAMENTO 

2.4 Desenvolver tecnologias 
pedagógicas que combinem, de 
maneira articulada, à organização 
do tempo e das atividades 

 
434.688,74 – 
LOA pág 31 

 
NÃO INICIADA 
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didáticas entre a escola e o 
ambiente comunitário, 
considerando as especificidades 
da Educação Especial, das 
escolas do campo e das 
populações oriundas de 
comunidades indígenas e 
quilombolas. 

2.5 Fomentar, no âmbito dos 
sistemas de ensino, a organização 
flexível do trabalho pedagógico, 
incluindo adequação do 
calendário escolar de acordo com 
a realidade local, a identidade 
cultural e as condições climáticas 
da região. 

 
7.091.592,56 – 
LOA pág 31 

 
 

NÃO INICIADA 

2.6 Incentivar a participação de pais, 
mães ou responsáveis no 
acompanhamento das atividades 
escolares dos/as filhos/as, por 
meio do estreitamento das 
relações entre as escolas e as 
famílias. 

 
7.091.592,56 – 
LOA pág 31 

 
 

REALIZADA 

2.7 Incentivar atividades 
extracurriculares de 
desenvolvimento e estímulo em 
habilidades esportivas nas 
escolas, interligadas a um plano 
de disseminação do desporto 
educacional e de 
desenvolvimento esportivo 
nacional. 

 
7.091.592,56 – 
LOA pág 31 

 
 
 

EM ANDAMENTO 

2.8 Implantação da Lei 11.769/08 
que trata da obrigatoriedade do 
ensino da música, em todas as 
unidades escolares, com o intuito 
de promover projetos e 
atividades acerca da música nas 
escolas com o intuito de 
estimular e garantir a melhoria no 
desempenho da aprendizagem 
dos alunos. 

 
 

7.091.592,56 – 
LOA pág 31 

 
 
 

NÃO INICIADA 

2.9 Assegurar que a alimentação 
escolar das comunidades 
quilombolas seja voltada para as 
especificidades socioculturais e 
as necessidades nutricionais dos 
alunos quilombolas.  

 
1.088.118,20 – 
LOA pág 29 

 
NÃO INICIADA 

2.10 Assegurar, através do Ministério
do Meio Ambiente, a aquisição 

 
407.077,22 – 

 
NÃO INICIADA 
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de livros paradidáticos de 
Educação Ambiental para 
composição de acervo nas 
escolas. 

LOA pág 91 

2.11 Articular junto aos entes 
federados competentes, a 
conclusão da obra do Núcleo de 
Apoio Educacional 
Especializado-NAEE e compor a 
Equipe Multidisciplinar, com 
profissionais qualificados para 
realizar o atendimento aos alunos 
do 1ª ao 9ª ano do Ensino 
Fundamental da zona urbana e 
rural do município; 

 
 

434.688,74 – 
LOA pág 31 

 
 
 
 

NÃO INICIADA 

2.12 Articular junto à Secretaria de 
Esporte ações que promovam a 
Educação Física nas escolas da 
rede municipal de ensino. 

434.688,74 – 
LOA pág 31 

 
 

EM ANDAMENTO 

 

O município de Bom Jesus da Lapa vem trabalhando para que a meta 02 seja 

cumprida, porém, algumas estratégias não foram iniciadas até o momento devido à 

dificuldade de articulação com outros órgãos a nível municipal, estadual e federal. 

Nesse ano de 2017, já avançamos na construção da Proposta Curricular do Ensino 

fundamental, a mesma encontra-se na fase final para a aprovação do Conselho Municipal de 

Educação. Sentimos uma fragilidade na 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. A ação iniciada ainda é pequena para demanda, contamos com o 

apoio do Conselho Tutelar para fazer com que a criança e o adolescente sejam inseridos na 

escola, assim precisamos avançar em sistema colaborativo para realizar a chamada pública 

escolar. 

Em atendimento à necessidade de trabalhar de acordo com a especificidade cultural e 

religiosa, o município precisa adequar seu calendário, todavia, não conseguiu atender a 

realidade das escolas do campo quanto a situação climática: período de plantio e de colheita, 

momento este que os alunos começam a faltar na escola. 

No que diz respeito a implantação da Lei 11.769/08 que trata da obrigatoriedade do 

ensino da música, em todas as unidades escolares, não foi concretizada de fato. Temos ações 

esporádicas e projetos realizados num determinado período do ano que desenvolve a cultura 

musical dos alunos, mas um trabalho integrado aos componentes curriculares em rede ainda 

não foi proposto. 
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Meta 03 –Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 

17 anos e elevar, até 2020, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 85%. 

 

Atingir os índices constantes nesta meta tem uma relevância enorme para o 

desenvolvimento do município e para o sucesso profissional do jovem e sua inserção na vida 

social. O acesso ao ensino gratuito contribui para minimizar as disparidades econômicas 

existentes, ao permitir que o indivíduo se qualifique, e se transforme em um cidadão crítico e 

politizado, de modo que participe ativamente dos assuntos influentes da sociedade 

contemporânea. 

É correto afirmar que os benefícios do alcance das estratégias possui uma abrangência 

muito maior que o mencionado de forma geral no parágrafo anterior, uma vez que amplia as 

chances do indivíduo de ingressar no mercado de trabalho, preenche o tempo ocioso que pode 

levá-lo para a marginalização e abre espaços para o descobrimento de talentos ocultos, seja 

por meio de movimentos artísticos ou científicos, potencializados no espaço educacional. 

 

 
Indicador 3A 

Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola ou já 
concluiu a educação básica 

META 
PREVISTA

PARA O 
PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

100,00% 

DADO 
OFICIAL 

90,00% sei.ba.gov.br 

DADO 
MUNICÍPAL 

  

 
 

Indicador 3B 
Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta o ensino médio ou 

possui educação básica completa 
META 

PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA 

NO 
PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 
85,00% 

DADO 
OFICIAL 

50,00% sei.ba.gov.br 

DADO 
MUNICÍPAL 

  

O que pode ser analisado através dos percentuais é que há uma evasão no Ensino 

Médio e uma distorção idade/série dos alunos dessa etapa de ensino. 
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ESTRATÉGIAS 

 
DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

3.1 Contribuir para aprimorar o 
acompanhamento e o 
monitoramento do acesso e 
permanência do estudante na 
escola, identificando motivos 
de ausência, baixa frequência. 

 
405.468,84 – 
LOA pág 67 

 
 

REALIZADA 

3.2 Promover a busca ativa da 
população fora da escola, em 
parceria com as áreas da 
assistência social e da saúde. 

 
46.700,00 – LOA 

pág 31 

 
NÃO INICIADA 

3.3 Incentivar e apoiar programas 
de educação de jovens e 
adultos para a população 
urbana e do campo, com o 
objetivo de aprimorar a 
qualificação social e 
profissional de jovens que 
estejam fora da escola e com 
defasagem idade-série. 

 
46.700,00 – LOA 

pág 31 

 
 

EM ANDAMENTO 

3.4 Garantir 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 
estudantes. 

 
46.700,00 – LOA 

pág 31 

 
 

REALIZADA 

3.5 Assegurar o atendimento 
escolar dos alunos público 
alvo da educação especial no 
Ensino Médio, respeitando as 
suas necessidades e 
especificidades. 

46.700,00 – LOA 
pág 31 

 
EM ANDAMENTO 

3.6 Zelar pela oferta do transporte 
escolar, em regime de 
colaboração entre União, 
Estado e municípios 
atendendo aos princípios 
básicos de segurança exigidos 
pelo Departamento Estadual 
de Trânsito (DETRAN) e as 
normas de acessibilidade que 
garantem segurança aos 
alunos com deficiências, 
assegurando que cada ente 

26.167,75 – LOA 
– pág 31 

 
 
 
 
 
 

REALIZADA 
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assuma suas responsabilidades 
de forma a garantir a 
escolarização dos alunos 
oriundos da zona rural. 

3.7 Estimular os jovens que não 
concluíram o Ensino Médio 
em tempo oportuno para 
realização dos exames de 
certificação para os ensinos 
médio, por meio das 
Comissões Permanentes de 
Avaliação (CPA). 

 
 

46.700,00 – LOA 
pág 31 

 
 

REALIZADA 

 

De acordo com informações do Núcleo Territorial de Educação –NTE 02 para o 

alcance das estratégias acima descritas, algumas ações foram realizadas como: realização 

anual do Reordenamento da Rede para atendimento às especificidades;  visitas domiciliares; 

campanhas na comunidade; divulgação das matrículas nos meios de comunicação; diálogos 

com os comerciantes para flexibilização dos horários, aliando estudo/trabalho e reorganização 

dos tempos pedagógicos. 

Nessa modalidade, na instância estadual destaca-se o programa Escolas Culturais que 

é uma nova iniciativa da Secretaria de Cultura, juntamente com a Secretaria da Educação e da 

Secretaria da Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social, que prevê a dinamização 

de escolas públicas estaduais por meio do apoio a programação culturais, produzidas e 

realizadas pelas comunidades locais. 

A implantação do Projeto da Escola Cultural em Bom Jesus da Lapa aconteceu no dia 

19/10/17, no Colégio Modelo Luís Eduardo Magalhães, atendendo uma programação com 

várias atividades artísticas e culturais realizadas pelos segmentos da sociedade ali 

representada. 

Como primeira experiência, foi muito positiva, boa repercussão na sociedade com 

perspectivas de realização de um mapeamento cultural, posteriormente a criação de um 

calendário anual com uma programação que contempla várias manifestações culturais, onde 

serão vivenciadas no próprio espaço cultural. 

Outra iniciativa de relevância realizada pela Rede Estadual é a realização anual dos 

Projetos Artísticos & Culturais, que promovem a sistematização dos conteúdos, aliando-os às 

diversas modalidades artísticas: música; artes plásticas e visuais; literatura; canto/coral; teatro; 

dança; produção de álbuns, evidenciando a cultura local com ênfase ao patrimônio e produção 

de vídeos. Todos os anos as Unidades Escolares fazem adesão, realizam os projetos durante o 

ano letivo e em determinada época pré-agendada, é realizada a culminância territorial por 
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projeto. Contamos com um percentual significativo de participação das escolas, onde o 

Núcleo Territorial premia os estudantes participantes, como incentivo à propagação da cultura 

em suas diversas nuances.  

Anualmente temos o dia “D”, que é denominado como #TRANSFORMAÊ: 

VIRADA EDUCACIONAL BAHIA que, tendo como base um dos eixos do Programa 

Educar para Transformar – Um Pacto pela Educação, o eixo 5 “Integração Família e 

Comunidade”. É um movimento educativo-cultural, proposto pela Secretaria da Educação do 

Estado às unidades escolares da Rede Estadual de Ensino, com o objetivo de potencializar a 

produção cientifica, artística, literária, cultural e social da unidade escolar com a participação 

do coletivo da comunidade local. 

Dando segmento às ações realizadas pela Rede Estadual, existe o Projeto Grafitaê, que 

foi lançado no dia 10/05/17. Tendo o grafite como principal ferramenta de expressão visual, a 

iniciativa aborda a temática de forma lúdica, criativa e educativa, envolvendo e desafiando os 

alunos a participarem de atividades diversas, como rodas de conversas e oficinas de hip-hop, 

rap, breakdance e grafite, por meio das quais eles produzirão conteúdos pedagógicos. A ideia 

é que, através da liberdade de expressão, da criatividade, da interação coletiva e do grafite, os 

estudantes desenvolvam o sentimento de pertencimento e de identidade. Desta forma, o 

projeto contribui para valorizar a cultura urbana, fazendo com que o grafite revele a história 

de vida dos estudantes e da comunidade nos ambientes escolares. A proposta fortalece a 

atividade de colorir as paredes das escolas com a linguagem da arte urbana, grafite e suas 

diferentes dimensões, com a valorização de temas de cotidiano dos estudantes, como racismo, 

gênero, sexualidade, empreendedorismo, tecnologias, redes sociais e empoderamento juvenil. 

Através de iniciativas para melhoria da aprendizagem dos estudantes o MEC, pautado 

pelo Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, IDEB, promove a execução de 

Programas de Educação Integral: PNME - Programa Novo Mais Educação, ProEMI - 

Programa Ensino Médio Inovador, ProEI - Programa de Educação Integral. Na Rede Estadual 

da Bahia, especificamente no NTE 02, temos a implementação de todos esses programas em 

algumas unidades escolares. Tendo como intuito diversificar o universo de experiências 

educativas, científicas, artísticas, culturais e esportivas, estendido a outros espaços educativos, 

a Educação Integral articula as diversas áreas do conhecimento em formas de aprendizagem e 

fomenta a parceria escola e comunidade. Visa, também, a ampliação da permanência diária de 

crianças, jovens e adolescentes na escola a fim de desenvolver todas as dimensões da 

formação humana: cognitiva, afetiva, histórico-social, profissional e familiar. 
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Para fortalecer a Educação Ambiental na escola foi criado o Programa de Educação 

Ambiental do Sistema Educacional – ProEASE. Prezando pelo cumprimento da finalidade 

pública da educação, no seu sentido universalista e igualitário, o programa orienta a práxis 

educativa ambiental das escolas no contexto da sociedade contemporânea com vistas à 

sustentabilidade em diferentes dimensões. Também defende que a escola seja o local 

privilegiado para a reflexão e para a promoção do ideário denominado de Sociedades 

Sustentáveis.  Tal ideário deve ser construído na prática, a partir da realidade escolar, em suas 

interrelações com o contexto regional, nacional e internacional e a partir do entendimento 

complexo de ambiente (mútua determinação entre o social e o ecológico). 

Outra ação de fortalecimento e fomento da cultura corporal no currículo da Educação 

Básica é a implantação dos Jogos Estudantis da Rede Pública (JERP). O Projeto tem a função 

de fortalecer a ação educativa na Escola, tendo como fundamento a cultura corporal que deve 

fundamentar o currículo, por meio de práticas docentes e do assessoramento pedagógico. 

envolvendo, anualmente, estudantes e professores de escolas das redes públicas federais, 

estaduais e municipais da maioria dos municípios baianos. 

Para o estímulo ao protagonismo estudantil, a educação entre pares, o diálogo 

intergeracional, a utilização das ferramentas educomunicativas e o envolvimento da família se 

tornem aliadas dentro do percurso educativo, viabilizando o trabalho com as temáticas 

transversais, de modo integrado às disciplinas e ao currículo, dinamizando-os no contexto 

escolar. Surge o Projeto Saúde na Escola. Organizado para que as unidades escolares o 

desenvolvam durante todo o ano letivo, sua adesão acontece entre os meses de fevereiro e 

abril.  

Dentre as estratégias que fazem parte da Meta 03, somente a 3,2 que trata da busca 

ativa da população fora da escola, em parceria com as áreas da assistência social e da saúde, 

não foi realizada. O motivo do ocorrido é que não foi estabelecida nenhuma forma de 

cooperação com os referidos órgãos. 

 

Meta 04 – 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. 
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Não é tão fácil aos sistemas de ensino e aos que pleiteiam a educação especial, na sua 

concepção excludente, assumir essa virada de sentido da diferenciação. As iniciativas em 

favor do acesso dos alunos da educação especial às turmas das escolas comuns e aos novos 

serviços especializados propostos pela política nacional de educação especial na perspectiva 

da educação inclusiva, de 2008, visam à redução das barreiras que os impediam de cursar com 

autonomia todos os níveis de ensino em suas etapas e modalidades, resguardado o direito à 

diferença, na igualdade de direitos. É possível e urgente que se garanta a igualdade de direitos 

a uma educação, que livra o aluno de qualquer diferenciação para excluir e/ou inferiorizá-los e 

que assegure o direito à diferença, quando lhes é propiciado um atendimento especializado, 

que considera suas características e especificidades. 

 

 
Indicador 4A 

 

Percentual da população de 4 a 17 anos de idade com deficiência que 
frequenta a escola 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 100% 

DADO 
OFICIAL 

100% sei.ba.gov.br 

DADO 
MUNICÍPAL 00,00%  

  
 

 
Indicador 4B 

 

Percentual de matrículas de alunos de 4 a 17 anos de idade com 
deficiência, TGD e altas habilidades ou superdotação que estudam em 

classes comuns da educação básica 
META 

PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

100% 

DADO 
OFICIAL 

70,6% sei.ba.gov.br 

DADO 
MUNICÍPAL 00,00%  

 
É notório a distorção dos dados oficiais no que diz respeito às matrículas de alunos 

com deficiência na rede regular de ensino, pois sabemos que nem toda população dessa faixa 

etária frequenta a escola, e isso se dá por inúmeros motivos, de aspectos estruturais e 

pedagógicos das escolas, da desconfiança das famílias no sistema público de ensino, dentre 

outros. 
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ESTRATÉGIAS 
DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

PREVISÕES 
ORÇAMENTÁ

RIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

 
 
 
 

4.1 

Estabelecer uma rede de 
apoio entre os setores de 
educação, saúde, assistência 
social, Poder Judiciário, 
Poder Legislativo, 
instituições, empresas e 
demais segmentos sociais 
para que possam apoiar a 
diversidade humana e 
proporcionar a sua inserção 
social e escolar;  

 
 

12.750,00 – 
LOApág 29 

 
 
EM ANDAMENTO 

 
 

4.2 
 
 
 
 
 
 

Mapear, por meio da 
Secretaria Municipal de 
Educação em parceria com a 
Secretaria Municipal de 
Saúde, os alunos público 
alvo da educação especial 
com idade de 4 a 17 anos 
que não estão matriculados 
na rede Municipal de 
Ensino. 

 
 

917.747,73 – 
LOApág 31 

 
 

 
NÃO INICIADA 

4.3 
 
 
 
 
 
 
 

Construção e/ou adequação 
em regime de colaboração 
com a união, de salas de 
recursos multifuncionais 
com o intuito de garantir um 
atendimento em 25% das 
escolas da rede municipal de 
ensino. 

 
917.747,73 – 
LOApág 31 

 
 

NÃO INICIADA 

 
 

4.4 
 
 
 
 

Manter e ampliar, em 
regime de colaboração com 
a união Programas 
suplementares que 
promovam a acessibilidade 
nas escolas públicas, com a 
oferta de transporte 
acessível; 

 
 

917.747,73 – 
LOApág 31 

 
 
EM ANDAMENTO 

 
 

4.5 
 
 
 

Adquirir através de 
convênios com a União, 
material didático próprio e 
recursos de tecnologia 
assistiva para o atendimento 
educacional especializado. 

 
 

12.750,00 – 
LOApág 29 

 
 

EMANDAMENTO 

 
4.6 

Realizar formação 
continuada nos parâmetros 

 
12.750,00 – 
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do atendimento educacional 
especializado para todos os 
professores da rede 
municipal. 

LOApág 29 NÃO INICIADO 

 
4.7 

 
 

Assegurar com órgãos e 
políticas públicas de saúde, 
assistência social e direitos 
humanos, em parceria com 
as famílias, para estudantes 
com deficiência, modelos de 
atendimento voltados à 
continuidade do 
atendimento escolar, na 
Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), com idade 
superior a faixa etária de 
escolarização obrigatória, 
bem como a 
disponibilização de 
tradutor/interprete de Libras 
aos que necessitem.  

 
 

12.750,00 – 
LOApág 29 

 
 
 

EMANDAMENTO 

 

A educação inclusiva é um processo contínuo, necessário e com uma abordagem 

humanística, sobretudo, democrática. Neste entendimento, a deficiência, que historicamente 

se configurou um entrave para a plena participação social e educacional das pessoas com 

deficiência - hodiernamente, as politicas educacionais voltadas ao direito, reconhecimento e 

valorização desse público alvo - sugere ultrapassar a visão patológica para a social e humana, 

constituída de desafios e possibilidades de desenvolvimento educacional dessas pessoas.  

Nesta perspectiva, diversos dispositivos normativos - e atualmente a Lei nº13.143/15 – 

garante a porta de ingresso ao sistema educacional para as pessoas com deficiência e o 

impacto dessas legislações se torna visível por meio do crescente número de matrículas a cada 

ano. Contudo, os educandos/as com deficiência, em sua maioria, não tem o total direito 

garantido no processo de ensino aprendizagem. 

Desconstruir uma prática cultural demanda não só legislação e mídia, sobretudo, 

tempo. Embora as barreiras atitudinais represente o maior impacto na acessibilidade, o 

município conseguiu avanços significativos em determinadas áreas, outras aconteceram de 

maneira tímida e levando em consideração que a inclusão é uma construção, sempre teremos 

barreiras para superar. 

Sobre a acessibilidade, destacamos o transporte acessível para o aluno/a com 

deficiência que é um fator de extrema relevância para efetivação do processo de 

escolarização. Contudo, a quantidade de veículos adaptados ou adequados disponibilizados na 
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rede municipal ainda é insuficiente. Outro aspecto a ser considerado, além de o transporte ser 

adaptado à necessidade do aluno, é imprescindível um motorista muito bem orientado para 

garantir acessibilidade com dignidade e inclusão, não descartando a possibilidade de um 

monitor para garantir a segurança dos alunos que no veículo são transportados.  

Outro entrave é a parceria com as secretarias de Saúde e Assistência Social que 

embora tenha acontecido, foi mínima, e por isso não houvesubsídios suficientes para 

quantificar as pessoas com deficiência que estão fora da rede de ensino. 

No que diz respeito  a acessibilidade dos materiais didáticos, estes representam 

importância ímpar  para a garantia de acesso ao conhecimento por todos os estudantes. No 

entanto, em especial o livro didático, ainda se configura uma barreira. Em que pese haver 

diversos dispositivos legais disciplinando a acessibilidade dos materiais didáticos, as editoras 

insistem em não cumpri-las.  Infelizmente, os livros adaptados nem sempre chegam às escolas 

num prazo determinado. 

Embora os cursos de formação não sejam o principal requisito para atender um aluno 

com deficiência de maneira digna e justa, vale ressaltar que estes instrumentalizam e 

enriquecem a práxis pedagógica dos profissionais da educação comum, bem como do 

Atendimento Educacional Especializado. Neste pensamento, a falta de oferta de formações 

para estes profissionais constitui uma barreira, pois o processo de ensino aprendizagem é 

complexo e envolto por diversas variantes que, apesar de ultrapassar os limites pedagógicos, 

se entrelaçam a eles e integram a construção do conhecimento. 

 

Meta 05 –Alfabetizar todas as crianças estudantes, no máximo, até o final do terceiro 

ano do Ensino Fundamental. 

 

Estamos inseridos em uma sociedade grafocêntrica e tecnológica, e suas exigências 

são muitas. Diante disso o sistema educacional de Bom Jesus da Lapa encontra-se, hoje, 

frente ao desafio de alfabetizar letrando.  Concretizar tal proposta é assegurar aos alunos, 

desde cedo, não só a apropriação do sistema alfabético-ortográfico, mas também condições de 

uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita.  

Nessa tentativa, o ensino da leitura e da escrita tornou-se um grande desafio para os 

professores alfabetizadores do município, para as políticas públicas de alfabetização e para as 

próprias crianças. Ser alfabetizado e letrado é o que a sociedade exige para o indivíduo 

desempenhar atividades corriqueiras. Nesse contexto o município precisa garantir o aluno 
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alfabetizado ao final do 3º ano, para que ele possa ser um indivíduo autônomo e intervir na 

construção de sua própria história. 

 
 

Indicador 5A 
 

Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura (nível 1 da escala de 
proficiência). 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 

 

0,00% 

DADO 
OFICIAL 

58,94% ana.inep.gov.br 

DADO 
MUNICÍPAL 

  

  
 

 
Indicador 5B 

 

Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita (níveis 1, 2 e 3 da 
escala de proficiência) 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 

0,00% 

DADO 
OFICIAL 

39,12% ana.inep.gov.br 

DADO 
MUNICÍPAL 

  

 
 

Indicador 5C 
 

Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (níveis 1, 2 e 3 da 
escala de proficiência) 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

00,00% DADO 
OFICIAL 

13,28% ana.inep.gov.br 

DADO 
MUNICÍPAL 

00,00%  

 

A prova Brasil foi criada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira- INEP, no ano de 2005, para avaliar estudantes da 4ª e 8ª série em Língua 

Portuguesa com foco em leitura e matemática na resolução de problemas e a qualidade do 

ensino oferecido pelo sistema educacional brasileiro a partir de testes padronizados e 
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questionários socioeconômicos. Deste período para cá toda comunidade vem se esforçando 

para atingir a meta estabelecida pelo INEP para cada escola e município. 

Analisando de forma geral, podemos perceber que essa prova está além do nível de 

leitura e escrita de nossos discentes, porém não deveria, é fato que nossos estudantes têm 

dificuldades em compreender aquilo que ler, o que espera-se  ao final de 5 anos de estudos no 

Ensino Fundamental é que a criança chegue ao final do ano com capacidade leitora eficiente. 

Infelizmente, ainda encontramos crianças no quinto ano não alfabetizada, problema esse que 

extrapola a área de Língua Portuguesa, para que possa compreender os conteúdos abordados 

pelas demais áreas é preciso dominar a leitura com competência.  

Poderíamos dizer que esse é um problema de Bom Jesus da Lapa, mas em diálogo com 

outros munícipios podemos constatar que essa realidade é bem mais abrangente. Portanto, no 

sentido de ampliar as atividades didático-pedagógicas no município, destacamos a 

importância do ensino de Língua portuguesa e matemática estar em consonância com as 

habilidades avaliadas na Prova Brasil, pois é imprescindível que ao trabalhar com leitura, as 

crianças possam inferir informações sobre o texto, e reconhecer seu uso como prática social 

cotidiana, lembrando, que somos conscientes que os descritores da Prova Brasil é apenas um 

recorte do currículo a ser percorrido por essas crianças. 

 

 
ESTRATÉGIAS 

 
DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

5.1 Garantir junto às Universidades 
a Formação inicial e continuada 
para todos os professores 
alfabetizadores do 1º ao 3º ano 
com o conhecimento de novas 
tecnologias educacionais e 
práticas pedagógicas 
inovadoras; 

 
 

314.733,07 – LOA 
pág 66 

 

 
 
 

REALIZADA 

5.2 Fomentar junto à Secretaria 
Municipal de Educação, a 
criação de um Núcleo de 
Alfabetização composto por 
equipe multidisciplinar 
(pedagogos, psicopedagogos, 
psicólogos, fonoaudiólogos, 
licenciados nas diversas áreas 
de conhecimento), para dá 
suporte aos professores do 
ciclo.  

 
 

314.733,07 – LOA 
pág 66 

 
 
 
 

EM ANDAMENTO 

5.3 Fortalecer a alfabetização das   
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crianças com deficiências 
considerando as suas 
especificidades com ampliação 
das salas de recursos e 
atendimento educacional 
especializado, incluindo 
formação para os professores da 
rede municipal, sobretudo na 
alfabetização bilíngue; 

 
314.733,07 – LOA 

pág 66 

 
 

EM ANDAMENTO 

5.4 Fortalecer a alfabetização de 
crianças do campo, 
quilombolas, e de populações 
itinerantes e tradicionais com a 
produção de materiais didáticos 
específicos e desenvolver 
instrumentos de 
acompanhamento que 
considerem a identidade 
cultural das comunidades 
quilombolas e do campo; 

 
 

314.733,07 – LOA 
pág 66 

 
 

NÃO INICIADA 

5.5 Implementar o sistema de 
avaliação formativa 
contemplando os direitos de 
aprendizagem do ciclo de 
alfabetização de acordo os 
conceitos estabelecidos nas 
diretrizes para a alfabetização 
na idade certa. 

 
314.733,07 – LOA 

pág 66 

 
EM ANDAMENTO 

 

No ano de 2016 a Secretaria Municipal de Educação instituiu a criação do Núcleo 

Municipal de Alfabetização e Letramento – NALF, através da Portaria nº 06 de 25 de abril de 

2016, com o objetivo de fortalecer a política de alfabetização no município. O NALF é 

responsável pela implementação de estratégias e intervenções no processo de alfabetização 

das crianças com desenvolvimento insuficiente na alfabetização em Língua Portuguesa e 

Matemática.  

Salientamos que as Diretrizes do Ciclo de Alfabetização já estão na fase final para a 

aprovação do Conselho Municipal de Educação - CME, mais uma ação para garantir uma 

educação de qualidade e alfabetização na idade certa para os anos iniciais. 

O município nos últimos anos vem garantindo a formação continuada para os 

professores alfabetizadores do Ciclo Inicial e do Ciclo Complementar à alfabetização, assim 

como para os professores que atendem crianças com deficiências considerando as suas 

especificidades. O NALF fortaleceu o sistema de avaliação formativa contemplando os 

direitos de aprendizagem do ciclo de alfabetização de acordo com conceitos estabelecidos nas 
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diretrizes para o referido ciclo. Nessa perspectiva, a avaliação formativa foi trabalhada com os 

coordenadores pedagógicos durante os ciclos formativos. 

 

Meta 06 –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 estudantes da Educação Básica. 

 

Essa meta é de suma importância para o nosso município por contribuir para a 

formação do sujeito na sua integralidade e para sua emancipação humana e social. A 

ampliação da jornada escolar possibilitou a melhoria da qualidade do fluxo escolar e da 

aprendizagem dos estudantes, bem como oportunidades e diversificação de experiências 

educativas. 

A proposta da Educação integral permite o acesso da comunidade dentro das escolas, 

uma melhor organização dos espaços, tempo e oportunidades educativas, ou seja, união de 

esforços para a melhoria da educação pública.  

 

Indicador 6A Percentual de alunos da educação básica pública em tempo integral 

META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

25,00% 

DADO 
OFICIAL 

36,99% sei.ba.gov.br 

DADO 
MUNICÍPAL 

00,00% Secretaria Municipal de 
Educação/Setor do Censo Escolar 

– 2017 
 
 

Indicador 6B 
Percentual de escolas públicas com ao menos um aluno que permanece no 
mínimo 7 horas diárias em atividades escolares 

META 
PREVISTA 
PARA O 
PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

50,00% 

DADO 
OFICIAL 

77,80% 
sei.ba.gov.br 

DADO 
MUNICÍPAL 

00,00% 
Secretaria Municipal de 

Educação/Setor do Censo Escolar 
– 2017 

 
 

Com o objetivo de buscar atingir as Metas 6 e 7 do Plano Nacional de Educação – 
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PNE, instituído pela Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014, o qual determina a ampliação da 

oferta de educação em tempo integral e a melhoria da qualidade do fluxo escolar e da 

aprendizagem das escolas públicas, o município de Bom Jesus da Lapa neste ano de 2017, 

através do Programa Novo Mais Educação atendeu 5.242 estudantes da rede municipal, 

perfazendo um total de 44 escolas, sendo que 17 escolas situadas na zona urbana e 27 escolas 

da zona rural. Tais escolas ampliaram sua jornada escolar de crianças e adolescentes, para 15 

horas semanais, desenvolvendo atividades de acompanhamento pedagógico em língua 

portuguesa e matemática, desenvolvendo atividades no campo das artes, cultura, esporte e 

lazer. 

 
 

ESTRATÉGIAS 
 

DESCRIÇÃO DA 
ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

6.1 Promover, com o apoio da 
União, a oferta de Educação 
Básica pública em tempo 
integral, por meio de atividades 
de acompanhamento 
pedagógico e 
multidisciplinares, inclusive 
culturais e esportivas, de forma 
que o tempo de permanência 
dos/as estudantes na escola, seja 
de no mínimo 7 horas diárias. 

 
 
434.688,74 – LOA 

pág 31 
 
 

REALIZADA 

6.2 Instituir, em regime de 
colaboração, a construção de 02 
(duas) escolas - modelo com 
padrão arquitetônico e de 
mobiliário adequados para 
atendimento em tempo integral, 
prioritariamente em 
comunidades pobres ou com 
crianças e adolescentes 
estudantes, em situação de 
vulnerabilidade social. 

 
434.688,74 – LOA 

pág 31 

NÃO INICIADO 

6.3 Institucionalizar e manter, em 
regime de colaboração, 
Programa nacional de 
ampliação e reestruturação das 
escolas públicas da sede e do 
campo, por meio da instalação 
de quadras cobertas 
poliesportivas, laboratórios, 
inclusive de informática, 
espaços para atividades 

 
 
434.688,74 – LOA 

pág 31 

NÃO INICIADO 
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culturais, bibliotecas, 
auditórios, cozinhas, refeitórios, 
banheiros e outros 
equipamentos, bem como da 
produção de material didático e 
da formação de recursos 
humanos para a educação em 
tempo integral. 

6.4 Estimular a oferta de atividades 
voltadas à ampliação da jornada 
escolar de estudantes 
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. 

 
 
434.688,74 – LOA 

pág 31 

NÃO INICIADO 

6.5 Atender as escolas do campo e 
de comunidades indígenas e 
quilombolas na oferta de 
educação em tempo integral, 
com base em consulta prévia e 
informada, considerando as 
peculiaridades locais. 

 
434.688,74 – LOA 

pág 31 
NÃO INICIADO 

6.6 Garantir a educação em tempo 
integral para pessoas com 
deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação na 
faixa etária de 04 (quatro) a 17 
(dezessete) anos, assegurando 
AEE complementar e 
suplementar ofertado em salas 
de recursos multifuncionais da 
própria escola ou em 
instituições especializadas. 

 
434.688,74 – LOA 

pág 31 

EM ANDAMENTO 

6.7 Construir escolas nos padrões 
arquitetônicos do MEC, nos 
territórios quilombolas que 
ainda não tem e que estas 
supram as necessidades básicas 
da comunidade escolar.  

 
434.688,74 – LOA 

pág 31 
EM ANDAMENTO 

6.8 Aumentar a quantidade de 
ônibus escolares para as escolas 
que ofertam a educação em 
tempo integral, através da 
aquisição de veículos via 
convênio firmado com entes 

 
 

1.376.621,00 – 
LOA pág 31 

EM ANDAMENTO 
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federados para garantir 
segurança e qualidade ao 
transporte dos estudantes.  

 
 

Na Rede Estadual a Educação Integral é compreendida como uma concepção de 

educação que garante o desenvolvimento dos sujeitos em todas as suas dimensões – 

intelectual, física, emocional, social e cultural e se constitui como projeto coletivo, 

compartilhado por crianças, jovens, famílias, educadores, gestores e comunidades.  

Em 2017, foi implantado o Programa de Educação Integral - ProEI -  neste município 

em apenas uma Unidade Escolar: Colégio Estadual Monsenhor Turíbio Vilanova. De natureza 

dinâmica e democrática da práxis educativa, o ProEI constitui-se de um plano aberto e 

fomentador.  

É uma proposta contemporânea porque, alinhada as demandas do século XXI, tem 

como foco a formação de sujeitos críticos, autônomos e responsáveis consigo mesmos e com 

o mundo; é inclusiva porque reconhece a singularidade dos sujeitos, suas múltiplas 

identidades e se sustenta na construção da pertinência do projeto educativo para todos e 

todas;é uma proposta alinhada com a noção de sustentabilidade porque se compromete com 

processos educativos contextualizados e com a interação permanente entre o que se aprende e 

o que se pratica;promove a equidade ao reconhecer o direito de todos e todas de aprender e 

acessar oportunidades educativas diferenciadas e diversificadas a partir da interação com 

múltiplas linguagens, recursos, espaços, saberes e  agentes, condição fundamental para o 

enfrentamento das desigualdades educacionais. 

A evolução da meta 06 se deu de forma muito tímida, apesar do número significativo 

de escolas(51) a ofertar atendimento de no mínimo 7 horas diárias de atividades, conforme 

proposta do Programa Novo Mais Educação, ainda não se consegue atender o público em 

tempo integral da forma que deveria ser, com qualidade. Pois, ainda temos escolas sem 

estrutura física adequada, mobiliários inadequados, falta de equipamentos, de profissionais 

habilitados, de proposta pedagógica específica para as comunidades indígenas e quilombolas, 

bem como um atendimento especializado para pessoas com deficiência.  

Tanto no Programa Novo Mais Educação, como no ProEI, há alguns desafios no 

desenvolvimento como: estruturação dos espaços físicos (construção de refeitórios, banheiros, 

salas climatizadas, auditórios, quadra poliesportiva com cobertura, biblioteca, laboratórios de 

informática e ciências) e a disponibilidade de recursos financeiros para gerir a parte 

orçamentária. 
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Percebe-se que mesmo com tantos entraves o município vem buscando garantir a 

educação em tempo integral da maneira e das condições possíveis, tanto nas escolas 

municipais como nas escolas estaduais. Criando estratégias, buscando parcerias que 

favoreçam o trabalho e contribuam para o aprendizado dos estudantes e sua permanência no 

âmbito escolar. 

 

Meta 07 –Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e modalidades, 

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

médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB): 6,0 

nos anos iniciais do Ensino Fundamental; 5,5 nos anos finais do Ensino Fundamental; 

5,2 no Ensino Médio. 

 

O IDEB funciona como um indicador nacional que possibilita o monitoramento da 

qualidade da educação pela população por meios de dados concretos com o qual a sociedade 

pode se mobilizar em busca de melhorias. Para tanto o IDEB, é calculado a partir de dois 

componentes: a taxa de rendimento escolar, ou seja, aprovação e as médias de desempenho 

nos exames aplicados pelo Inep. Nesse contexto, é importante ressaltar que o município ao 

longo dos últimos anos propõe subsídios para que a meta supra citada modifique o quadro 

municipal com índices de aprovação e médias de desempenho realmente verdadeiras e 

concretas para o avanço das crianças e dos adolescentes na sua vida cotidiana e social.  

 

 
Indicador 7A 

 
Média do Ideb nos anos iniciais do ensino fundamental. 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 

 
4,0 

DADO 
OFICIAL 

4,4 ideb.inep.gov.br 

DADO 
MUNICÍPAL 

  

  
 

Indicador 7B 
 

Média do Ideb nos anos finais do ensino fundamental. 

META 
PREVISTA 

PARA O 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 
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PERÍODO 
 
 

4,1 

DADO 
OFICIAL 

3,6 ideb.inep.gov.br 

DADO 
MUNICÍPAL 

  

 
 

Indicador 7C 
 

Média do Ideb no ensino médio. 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 

3,6 

DADO 
OFICIAL 

2,9 ideb.inep.gov.br 

DADO 
MUNICÍPAL 

  

 
 

ESTRATÉGIAS 
 

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
 

PREVISÕES 
ORÇAMENTÁRIA

S 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 
INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

7.1 Estabelecer e implantar na 
Proposta Curricular, as diretrizes 
pedagógicas para a Educação 
Básica e a base nacional comum 
dos currículos, com direitos e 
objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento dos/as 
estudantes para cada ano do 
Ensino Fundamental e Médio, 
respeitada a diversidade regional, 
estadual e local. 

 
314.733,07 – 
LOA pág 66 

 
 
 

EM ANDAMENTO 

7.2 Organizar indicadores de 
avaliação institucional com base 
no perfil do/aestudante e do 
corpo de profissionais da 
Educação, nas condições de 
infraestrutura das escolas, nos 
recursos pedagógicos 
disponíveis, nas características da 
gestão e em outras dimensões 
relevantes, considerando as 
especificidades das modalidades 
de ensino, com base nos 
Parâmetros Nacionais de 
Avaliação. 

 
314.733,07 – 
LOA pág 66 

 
 
 

NÃO INICIADA 

7.3 Induzir processo contínuo de 
autoavaliação das escolas de 

 
314.733,07 – 
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Educação Básica, por meio da 
constituição de instrumentos de 
avaliação que orientem as 
dimensões a serem fortalecidas, 
destacando-se a atualização do 
PPP, a melhoria contínua da 
qualidade educacional, a 
formação continuada dos/as 
profissionais da educação e o 
aprimoramento da gestão 
democrática. 

LOA pág 66  
 
 
 

EM ANDAMENTO 

7.4 Orientar e monitorar a elaboração 
de planos de atendimento de 
Programas que geram recursos 
financeiros para as unidades 
escolares, além de acompanhar a 
execução das ações nas escolas 
de Educação Básica. 

 
314.733,07 – 
LOA pág 66 

 
 
 
 

EM ANDAMENTO 

7.5 Incentivar a participação das 
escolas nos processos de 
avaliação da qualidade da 
Educação Básica e utilizar os 
resultados das avaliações 
nacionais nas redes de ensino, 
para a melhoria das práticas 
pedagógicas. 

 
314.733,07 – 
LOA pág 66 

 
 
 

EM ANDAMENTO 

7.6 Orientar e monitorar as Unidades 
Escolares para que atinjam as 
metas do IDEB, diminuindo a 
diferença entre as escolas com os 
menores índices e a média 
municipal, garantindo equidade 
da aprendizagem. 

 
314.733,07 – 
LOA pág 66 

 
 
 

EM ANDAMENTO 

7.7 Acompanhar e divulgar 
bienalmente os resultados 
pedagógicos das avaliações 
externas, relativos às 
escolas,planejando, a partir dos 
resultados, as estratégias 
metodológicas que assegurem a 
ampliação do nível de qualidade 
de ensino, garantindo a 
contextualização desses 
resultados, com relação a 
indicadores sociais relevantes, 
como os de nível 
socioeconômico das famílias 
dos/as estudantes, a transparência 
e o acesso público às 
informações técnicas de 

314.733,07 – 
LOA pág 66 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EM ANDAMENTO 
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concepção e operação do sistema 
de avaliação. 

7.8 Adquirir tecnologias 
educacionais para a Educação 
Infantil, Ensino Fundamental e 
Médio, incentivando 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. 

314.733,07 – 
LOA pág 66 

 
 
 
 
 

 
EM ANDAMEMTO 

7.9 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 redução da evasão 
escolar e o tempo médio de 
deslocamento a partir de cada 
situação local. 
 

1.376.621,00 – 
LOA pág 31 

 
 
 
 
 
 

REALIZADA 

7.10 Incentivar Programas para o 
desenvolvimento de pesquisas, 
conforme levantamento de dados 
de modelos alternativos de 
atendimento escolar para a 
população do campo, 
considerando as especificidades 
locais e as boas práticas 
nacionais e internacionais. 

314.733,07 – 
LOA pág 66 

 
 

NÃO INICIADA 

7.11 Assegurar, em parceria com 
entidades públicas e privadas, a 
todas as escolas públicas de 
Educação Básica o acesso à 
energia elétrica, abastecimento 

 
 

314.733,07 – 
LOA pág 66 

 
 

EM ANDAMENTO 
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de água tratada, esgotamento 
sanitário e manejo dos resíduos 
sólidos, garantindo o acesso 
dos/as estudantes em espaços 
para a prática esportiva, a bens 
culturais e artísticos e a 
equipamentos e laboratórios de 
Ciências e, em cada instituição 
escolar, a acessibilidade às 
pessoas com deficiência. 

7.12 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 das 
bibliotecas nas instituições 
educacionais, com acesso a redes 
digitais de computadores, 
inclusive a internet. 

314.733,07 – 
LOA pág 66 

 
 
 
 
 

NÃO INICIADA 

7.13 Garantir políticas de combate à 
violência na escola, em parceria 
com órgãos competentes, 
inclusive pelo desenvolvimento 
de ações destinadas à capacitação 
de educadores/as para detecção 
dos sinais de suas causas, como a 
violência doméstica e sexual, 
favorecendo a adoção de 
providências adequadas para 
promover a construção da cultura 
de paz e um ambiente escolar 
dotado de segurança para a 
comunidade. 

 
 

314.733,07 – 
LOA pág 66 

 
 
 
 
 
 

EM ANDAMENTO 

7.14 Garantir, na Proposta Curricular 
e no PPP, que a Educação 
Ambiental esteja de acordo com 
a Lei 9795/99 e outras leis 
correlacionadas, e também a 
aplicação de conteúdos sobre o 
Ensino daHistória da África e 
História e Cultura Afro-Brasileira 
e Indígena e implementar ações 
educacionais, nos termos das 
Leis nos10.639, de 9 de janeiro de 
2003, e 11.645, de 10 de março 
de 2008. 

 
 

314.733,07 – 
LOA pág 66 

 
 
 
 

EM ANDAMENTO 

7.15 Consolidar a Educação Escolar   
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no Campo de populações 
tradicionais, de populações de 
comunidades indígenas e 
quilombolas, respeitando a 
articulação entre os ambientes 
escolares e comunitários. 

314.733,07 – 
LOA pág 66 

 
REALIZADA 

7.16 Desenvolver currículos e 
propostas pedagógicas 
específicas para Educação 
Escolar para as escolas do campo 
e para as comunidades indígenas 
e quilombolas, incluindo os 
conteúdos culturais 
correspondentes às respectivas 
comunidades, considerando o 
fortalecimento das práticas 
socioculturais e da língua 
materna de cada comunidade 
indígena, produzindo e 
disponibilizando materiais 
didáticos específicos, inclusive 
para crianças estudantes, 
adolescentes, jovens, adultos/as e 
idosos/ascom deficiência. 

 
 

314.733,07 – 
LOA pág 66 

 
 
 
 

EM ANDAMENTO 

7.17 Assegurar, 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. 

 
314.733,07 – 
LOA pág 66 

 
 

NÃO INICIADA 

7.18 Estabelecer ações efetivas 
especificamente voltadas para a 
promoção, prevenção, atenção e 
atendimento à saúde e à 
integridade física, mental e 
emocional dos/as profissionais da 
Educação, como condição para a 
melhoria da qualidade 
educacional. 

 
314.733,07 – 
LOA pág 66 

 
 

NÃO INICIADA 

7.19 Estabelecer, em parceria com 
órgãos públicos e privados, 
políticas de estímulo às escolas 
que melhorarem o desempenho 
no IDEB, de modo a valorizar o 
mérito do corpo docente, da 
direção e da comunidade escolar. 

 
314.733,07 – 
LOA pág 66 

 
 

NÃO INICIADA 

 

Para evolução da meta citada o município de Bom Jesus da Lapa em 2017 fortaleceu o 
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IDEB nos anos inicias e finais do Ensino Fundamental, investiu em material pedagógico 

específico dos descritores para o 5º e 9º ano, bem como formação continuada específica para 

os professores dos referidos anos. Elaborando com eles projetos de intervenção sendo 

retroalimentados de acordo com os resultados dos simulados. Outra ação importante foi a 

implementação da Avaliação Municipal da Educação Lapense – AMEL nos anos iniciais e 

finais. 

É importante destacar que o município está desenvolvendo com seriedade as 

estratégias propostas para o alcance da meta, visto que a maior parte delas já está 

implementada no município, e podemos referenciar a viabilização da Proposta Curricular para 

a realização das ações pedagógicas, onde podemos citar a consolidação da Educação Escolar 

no Campo de populações tradicionais, de populações de comunidades indígenas e 

quilombolas, respeitando a articulação entre os ambientes escolares e comunitários, 

contemplando com a normatização das Diretrizes Curriculares Quilombolas em 2017. 

As estratégias não iniciadas precisam de uma atenção especial da educação municipal 

na busca de parcerias com a secretaria de saúde e outros órgãos afins, com o objetivo de 

assegurar a integridade física, mental e emocional tanto dos docentes quanto dos discentes. 

 

Meta 08 –Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 

anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo, até o último ano de 

vigência deste Plano, em consonância com o PNE, para as populações do campo e 

populações mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros 

declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE 

 

A Meta 8 possui sua relevância quando a relacionamos a necessidade de reparação e inclusão 

de populações que não obtiveram seu direito em relação a escolaridade garantido na idade 

certa pela falta de oferta em seus segmentos populacionais, pelo envolvimento precoce no 

trabalho. Hoje precisamos garantir o acesso à escola a essa população de acordo com a sua 

especificidade. Sendo assim, cabe à esfera pública municipal garantir a efetivação, o acesso e 

a execução de programas que favoreçam a permanência dos estudantes até concluir seu 

período de escolarização. 

 

Indicador 8A Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade 
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META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA 
NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

 

12 ANOS 

DADO 
OFICIAL 

0 NÃO ENCONTRADA 

DADO 
MUNICÍPAL 

0  

 
 

Indicador 8B 
Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente na área rural 

META 
PREVISTAPA

RA O 
PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

12 ANOS 

DADO 
OFICIAL 

0 NÃO ENCONTRADO 

DADO 
MUNICÍPAL 

0  

 
 

Indicador 8C 
Escolaridade média da população de 18 a 29 anos pertencente aos 25% 

mais pobres (renda domiciliar per capita) 
META 

PREVISTAPA
RA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

12 ANOS 

DADO 
OFICIAL 

0 NÃO ENCONTRADO 

DADO 
MUNICÍPAL 

0  

 
Indicador 8D Razão entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa etária de 

18 a 29 anos 
META 

PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

100,00% 

DADO 
OFICIAL 

00,00
% 

NÃO ENCONTRADO 

DADO 
MUNICÍPAL 

00,00
% 

 

 
Indicador 8E Percentual da População de 18 e 29 anos com menos de 12 anos de 

escolaridade. 
META 

PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 
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00,00% 

DADO 
OFICIAL 

61,10
% 

simec.gov.br/par3 

DADO 
MUNICÍPAL 

00,00
% 

 

 
Indicador 8F Percentual da População de 18 e 29 anos residente no campo com menos 

de 12 anos de escolaridade. 
META 

PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

00,00% 

DADO 
OFICIAL 

82,10
% 

simec.gov.br/par3 

DADO 
MUNICÍPAL 

00,00
% 

 

 
 

Indicador 8G 
Percentual da População de 18 e 29 anos entre os 25% mais pobres com 
menos de 12 anos de escolaridade. 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

00,00% 

DADO 
OFICIAL 

80,10
% 

simec.gov.br/par3 

DADO 
MUNICÍPAL 

00,00
% 

 

 
 

Indicador 8H 
Percentual da População negra entre 18 e 29 anos com menos de 12 anos 
de escolaridade. 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

00,00% 

DADO 
OFICIAL 

64,90
% 

simec.gov.br/par3 

DADO 
MUNICÍPAL 

00,00
% 

 

 

Sobre os indicadores da meta 8 cabe ressaltar que não foram encontrados nenhum 

dado dos indicadores 8A, 8B, 8C e 8D, apesar de ter sido consultados os sites oficiais, isso 

demonstra que não houve um efetivo planejamento do Ministério da Educação ao delinear tais 

indicadores, visto que os censos populacionais são decenais e mesmo os municipais não 
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trabalham com dados tão detalhados, apenas dados gerais. Isso impossibilita parcialmente o 

monitoramento da referida meta, visto que não há o que ser comparado. 

 

ESTRATÉGIAS DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁR
IAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO  

8.1 

Implementar Programas de 
Educação de Jovens, 
Adultos/as e Idosos/as 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. 

 
 
2.660.876,38 – 

LOApág 32 

 
 
 
 

NÃO INICIADA 

8.2 

Promover, em parceria com as 
áreas de Saúde e Assistência 
Social, o acompanhamento e o 
monitoramento do acesso e 
permanência na escola 
específicos para os segmentos 
populacionais considerados, 
identificar motivos de 
absenteísmo e colaborar com o 
Estado e o Município para a 
garantia de frequência e apoio 
à aprendizagem, de maneira a 
estimular a ampliação do 
atendimento desses/as 
estudantes na rede pública 
regular de ensino. 

 
 
 

2.660.876,38 – 
LOApág 32 

 
 
 
 
 

NÃO INICIADA 

8.3 

Articular o processo de 
nucleação das escolas 
multisseriadas ou unidocentes, 
assegurando o cumprimento da 
lei de consulta prévia aos pais 
de alunos matriculados e a 
comunidade, através do 
Conselho Municipal de 
Educação, para as unidades de 
ensino mais próximas, as 
residências dos educandos. 

 
 
2.753.243,18 – 
LOApág 31 

 
 
 

NÃO INICIADA 

8.4 

Oferecer condições necessárias 
de tráfego seguro para que as 
escolas do campo nucleadas 
atendam os alunos. 

 
2.753.243,18 – 
LOApág 31 

 
NÃO INICIADA 
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A estratégia 8.1 do Plano Municipal de Educação se reporta a estratégia 8.2 do PNE. 

Notamos que foi lançado programas para atender essa estratégia como Projovem, Pronacampo 

e Brasil Alfabetizado. No entanto, somente o Brasil Alfabetizado foi aderido. Entretanto, 

percebemos que ainda faltam estratégias que contemplem este Programa já implantado no 

município há alguns anos, apesar de existir algumas ações que já acontecem como 

mobilização para matricula e incentivo a permanência dos estudantes.   

Quanto à estratégia 8.2 que está em consonância com a estratégia 8.5 do PNE, esta por 

sua vez, apresenta limitações para ser realizada considerando as dificuldades do 

monitoramento da avaliação dos resultados do Programa referido na estratégia anterior. 

Referente a estratégia 8.3 no município iniciou-se o processo de análise das prováveis 

nucleações para o grupo  populacional de 18 a 29 anos, o que justifica a não realização da 

estratégia 8.4. 

 
Meta 09 –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. 

 

O cumprimento da meta supracitada é importante para o município, porque 

proporciona aos jovens e adultos, maior expansão no mercado de trabalho, a inserção no 

Ensino Médio, em Cursos Técnicos e no Ensino Superior, bem como possibilita a estes 

sujeitos uma visão crítica de mundo, igualdade de oportunidade, inclusão e justiça social, com 

base nas exigências legais da Constituição de 1988, que visa o pleno desenvolvimento da 

pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o mercado de 

trabalho. (Art. 205). 

 

 
Indicador 9A 

 
Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 

 
93,50% 

DADO 
OFICIAL 

99,45% 
simec.gov.br/par3 

DADO 
MUNICÍPAL 

00,00% 
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Com o intuito de elevar a taxa de alfabetização dos jovens e adultos, o município no 

ano de 2017 fez a adesão ao Programa Brasil Alfabetizado (PBA), o qual é regido pela Lei 

nº 11.507/2007, criado pelo governo federal, que disponibiliza recursos financeiros para 

custeio de ações em torno da alfabetização do público alvo e tem como objetivo contribuir 

com a universalização do ensino fundamental, promovendo apoio a ações de alfabetização 

de jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos nos Estados, no Distrito Federal e nos 

Municípios.  Nesta perspectiva, o município o definiu com a terminologia Alfabetiza Lapa. 

 
 

Indicador 9B 
 

Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de 
idade 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

50,00% 

DADO 
OFICIAL 3,47% simec.gov.br/par3 

DADO 
MUNICÍPAL 

00,00%  

 

 
ESTRATÉGIAS 

 
DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

9.1 Garantir a permanência dos 
alunos matriculados na EJA e 
sua continuidade nos estudos a 
partir de implementação de 
ações de alfabetização; 

 
380.125,20 – LOA 

– pág 46 

 
EM ANDAMENTO 

9.2 Aumentar o investimento na 
Educação de Jovens e Adultos 
com relação a merenda 
escolar, como meio de 
estimular a frequência desses 
estudantes; 

 
1.088.118,20 – 
LOA pág 29 

 
NÃO INICIADA 

9.3 Implementar programas de 
assistência ao estudante, 
fomentando alfabetizar jovens 
e adultos que não estão 
inseridos no mundo letrado, de 
forma a reduzir a taxa de 
analfabetismo; 

 
380.125,20 – LOA 

– pág 46 

 
EM ANDAMENTO 

9.4 Articular as políticas de 
Educação de jovens e adultos, 

 
380.125,20 – LOA 
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as tecnologias de educação 
vigentes, considerando as 
necessidades dos educandos 
com vistas à promoção de 
políticas de redução do 
analfabetismo; 
 

– pág 46 NÃO INICIADA 

9.5 Assegurar proposta de 
formação continuada para os 
professores, qualificando-os a 
atender as demandas dos 
jovens e adultos, para atuar 
com base na especificidade 
dos estudantes; 

 
PROGRAMA 

EDUCAR - Gestão 
do Ensino dos 

Jovens e Adultos 
12.217.000 (PPA) 

 
NÃO INICIADA 

9.6 Instituir grupos de estudos 
para viabilizar mecanismo e 
elementos de reivindicação às 
políticas públicas, junto ao 
poder público municipal, 
estadual e federal; 

380.125,20 – LOA 
– pág 46 

 
NÃO INICIADA 

9.7 Mobilizar as unidades 
escolares e partes interessadas 
da sociedade civil, pela causa
da Educação de Jovens e 
Adultos. 

Gestão do Ensino 
dos Jovens e 

Adultos - 
12.217.000 

(Serviçosdiversos – 
PPA) 

 
EM ANDAMENTO 

 
 Diante das dificuldades que perpassam a educação, os jovens e adultos da EJA, sofrem 

mais por conta de não terem Políticas Públicas implementadas para atender as especificidades 

desta modalidade neste município. Destarte, dificultou a concretização de algumas estratégias 

previstas no plano, tais como (9.1, 9.3, e 9.7) em prol da garantia e permanência dos egressos 

matriculados, não encontrando meios para incentivar os jovens e adultos ao acesso, sucesso e 

permanência na Educação de Jovens e Adultos.  

Nesta perspectiva, não houve muita evolução em torno da referida meta, uma vez que 

a maioria das estratégias não foi iniciada em seu período de vigência, pois, até mesmo as que 

estão em andamento, ainda há fragilidades, precisa-se de maior envolvimento da sociedade 

para concretização das mesmas. 

Vale salientar que, o município ainda não tem uma proposta de formação continuada 

estruturada para os professores da EJA, porém no ano de 2017, foram realizadas ações 

formativas em parceria com algumas instituições de ensino (Instituto Federal Baiano e 

Universidade Federal do Oeste da Bahia-UFOB). 

No que tange as estratégias (9.2, 9.4, 9.5, 9.6) não iniciadas, explicitamos que o 

município deseja colocá-las em andamento, porém, até o momento tem sido inviável, devido 



46 
 

algumas dificuldades encontradas,tais como: investimentos, para implantar e garantir as 

respectivas ações. 

 

Meta 10 – Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de EJA, no 

Ensino Fundamental e Médio, na forma integrada à Educação Profissional. 

 
Esta meta é importante para o município, tendo em vista que a inclusão dos jovens e 

adultos no Ensino Fundamental e Médio de forma integrada à Educação Profissional favorece 

a igualdade de oportunidade, desenvolvimento profissional como direito de cidadão. Partindo 

dessa premissa, épreciso que os poderes governamentais se engajem naconcretização desta, 

promovendo assim melhorias e qualidade de vida para os jovens e adultos e 

consequentemente para o município no qual está inserido.   

 
 

Indicador 10 
 

Percentual de matrículas da educação de jovens e adultos na forma 
integrada à educação profissional 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 25,00% 

DADO 
OFICIAL 

00,00% simec.gov.br/par3 

DADO 
MUNICÍPAL 00,00%  

  
 Com base na realidade local, faz se necessário e urgente articular a EJA à Educação 
Profissional.  
 
 

ESTRATÉGIAS 
 

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 
 

PREVISÕES 
ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 
INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

 
10.1 

Fomentar a integração da EJA 
com a Educação Profissional, em 
cursos planejados, de acordo com 
as características desse público, 
considerando as especificidades 
das populações do campo, das 
comunidades indígenas e 
quilombolas, inclusive na 
modalidade de Educação a 
Distância (EAD). 

 
7.000,00 – LOA 

pág 82 

 
 
 

NÃO INICIADA 

10.2 Ampliar as oportunidades 
profissionais dos/as jovens, 
adultos/as e idosos/as com 

7.000,00 – LOA 
pág 82 
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deficiência e baixo nível de 
escolaridade, por meio do acesso 
à EJA,articuladas à Educação 
Profissional. 

 
NÃO INICIADA 

10.3 Implantar Programa nacional de 
reestruturação e aquisição de 
equipamentos voltados à 
expansão e à melhoria da rede 
física de escolas públicas que 
atuam na EJA integrada à 
Educação Profissional, 
garantindo acessibilidade à 
pessoa com deficiência. 

 
7.000,00 – LOA 

pág 82 

 
 
 
 
 

NÃO INICIADA 

10.4 Estimular a diversificação 
curricular da EJA, articulando a 
formação básica e a preparação 
para o mundo do trabalho e 
estabelecendo inter-relações 
entre teoria e prática, nos eixos 
da Ciência, do Trabalho, da 
Tecnologia e da Cultura e 
Cidadania, de forma a organizar 
o tempo e o espaço pedagógicos 
adequados às características 
desses/as estudantes.  

 
 

380.125,20 – LOA 
– pág 31 

 
 
 
 
 

NÃO INICIADA 

10.5 Fomentar a produção de material 
didático, o desenvolvimento de 
currículos e metodologias 
específicas, os instrumentos de 
avaliação, o acesso a 
equipamentos e laboratórios e a 
formação continuada de 
professores/as das redes públicas 
que atuam na EJA articulada à 
Educação Profissional. 

 
380.125,20 – LOA 

– pág 31 

 
 
 
 

NÃO INICIADA 

10.6 Aderir e institucionalizar 
Programa Nacional de 
Assistência ao Estudante, 
compreendendo ações de 
assistência social, financeira e de 
apoio psicopedagógico que 
contribuam para garantir o 
acesso, a permanência, a 
aprendizagem e a conclusão com 
êxito da EJA articulada à 
Educação Profissional. 

 
380.125,20 – LOA 

– pág 31 

 
 
 
 
 

NÃO INICIADA 

10.7 Implementar mecanismos de 
reconhecimento de saberes dos/as 
jovens e adultos/as trabalhadores, 
a serem considerados na 

 
7.000,00 – LOA 

pág 82 
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articulação curricular dos cursos 
de formação inicial e continuada, 
além dos cursos técnicos de nível 
Médio. 

NÃO INICIADA 

  

Observa-se que nenhuma das estratégias da Meta 10 foi cumprida, uma vez que o 

município ainda não dispõe de uma proposta de cursos profissionalizantes para a Educação de 

Jovens e Adultos. A falta desta proposta dificulta a inserção, permanência e sucesso escolar 

destes jovens e adultos, que buscam subsídios para se ingressarem no mercado de trabalho 

com uma formação qualificada.  

 

Meta 11 – Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão 

no segmento público. 

 

Levando em consideração a relevância social e educacional do Instituto Federal 

Baiano Campus Bom Jesus da Lapa de ofertar Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% das matrículas para alunos 

oriundos da expansão no segmento público, promoverá um desenvolvimento, qualificação 

profissional, redução da evasão do campo, qualificação para o mercado de trabalho local e do 

Território do Velho Chico, atendendo principalmente alunos da rede pública de ensino, 

remanescentes de comunidades quilombolas e indígenas que estão na região. Beneficiar a 

comunidade local e regional com mão-de-obra de qualidade para atuarem como agentes 

transformadores no ambiente em que vivem e que possam dar continuidade aos seus estudos 

sem ter de se deslocar para os grandes centros.  

 

 
Indicador11A 

 
Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 

 
1749 

DADO 
OFICIAL 

583 simec.gov.br/par3 

DADO 
MUNICÍPAL 

640 IF BAHIANO – Setor de Matrículas 
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Indicador11B 

Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio na rede pública 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 

1749 

DADO 
OFICIAL 

583 simec.gov.br/par3 

DADO 
MUNICÍPAL 

640 IF BAHIANO – Setor de Matrículas 

 
 

 
ESTRATÉGIAS 

 
DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

11.1 Expandir as matrículas de 
Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio nos Institutos 
Federais de Educação, Ciência 
e Tecnologia, levando em 
consideração a responsabilidade 
dos Institutos na ordenação 
territorial, sua vinculação com 
arranjos produtivos, sociais, 
culturais, locais e regionais, 
bem como a interiorização da 
Educação Profissional.  

 
7.000,00 – LOA 

pág 82 

 
 
 
 

REALIZADA 

11.2 Fomentar a expansão da oferta 
de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio na 
modalidade de EAD, com a 
finalidade de ampliar a oferta e 
democratizar o acesso à 
Educação Profissional pública e 
gratuita, assegurado o padrão de 
qualidade. 

7.000,00 – LOA 
pág 82 

 
 
 

NÃO INICIADA 

11.3 Estimular a expansão do estágio 
na Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio e do 
Ensino Médio regular, 
preservando-se seu caráter 
pedagógico integrado ao 
itinerário formativo do/a 
estudante, visando à formação 
de qualificações próprias da 
atividade profissional, à 
contextualização curricular e ao 
desenvolvimento da juventude. 

7.000,00 – LOA 
pág 82 

 
 
 
 
 

REALIZADA 

11.4 Expandir o atendimento do 7.000,00 – LOA  
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Ensino Médio gratuito 
integrado à formação 
profissional para as populações 
do campo e para as 
comunidades indígenas e 
quilombolas, de acordo com os 
seus interesses e necessidades. 

pág 82  
 

REALIZADA 

11.5 Elevar gradualmente o 
investimento em Programas de 
Assistência Estudantil e 
mecanismos de mobilidade 
acadêmica, visando a garantia 
às condições necessárias à 
permanência dos/as estudantes 
e à conclusão dos cursos 
técnicos de nível médio. 

7.000,00 – LOA 
pág 82 

 
 
 

REALIZADA 

11.6 Reduzir as desigualdades 
étnico-raciais e regionais ao 
acesso e permanência na 
Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio, inclusive 
mediante a adoção de políticas 
afirmativas, na forma da Lei. 

7.000,00 – LOA 
pág 82 

 
 

REALIZADA 
 

 
 

Na estratégia 11.1 houve um aumento significativo de 31% no número de matrículas 

em relação ao ano de 2016. Essa expansão ocorreu devido ao planejamento de divulgação do 

período de matrículas nas cidades e comunidades do Território do Velho Chico, eventos 

culturais, projetos de extensão e diversas outras ações do Instituto. 

Em relação à estratégia 11.2 de Fomentar a expansão da oferta de Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio na modalidade de EAD, com a finalidade de ampliar a 

oferta e democratizar o acesso à Educação Profissional pública e gratuita, assegurado o 

padrão de qualidade não foi iniciada, pois, não se aplica à politica educacional do IF Baiano. 

A estratégia 11.3 que trata do estágio avançou por meio das parcerias firmadas com 

instituições públicas e privadas. O Instituto Federal Campus Bom Jesus da Lapa também 

oferece vagas de estágios para que os alunos possam estagiar em setores do campus, tais 

como: tecnologia da informação, agricultura e agroecologia. 

Com referência a estratégia 11.4 que trata da expansão do atendimento do ensino 

médio gratuito integrado à formação profissional para as populações do campo, comunidades 

indígenas e quilombolas foram ofertadas cotas de ingresso como forma de processo seletivo 

inclusivo. 
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Já a estratégia 11.5 que faz referência à garantia de condições necessárias à 

permanência dos estudantes e conclusão dos cursos técnicos de nível médio elevou 

gradualmente os investimentos dos programas de assistência estudantil e mecanismos de 

mobilidade acadêmica. 

A redução das desigualdades étnico-raciais e regionais ao acesso e permanência na 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio tratada na estratégia 11.6 foi alcançada devido 

a garantia de cotas no processo de seleção, realização de eventos temáticos e mediantes outras 

políticas de ações afirmativas, na forma das Leis 10.639/03 e 11.645/08, Diretrizes 

Curriculares Municipais para a Educação Escolar Quilombola de 2017. 

 

Meta 12 – Apoiar à ampliação da taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 

50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da 

população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e 

expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no 

segmento público. 

 

O Plano Nacional de Educação instituído pela Lei Nº 13.005, de 25 junho de 2014 

reconhece o papel do professor no desenvolvimento da qualidade da educação, reconhece 

também que ainda existem muitos professores atuando na educação básica sem possuir 

diploma do ensino superior, outros possuem, mas atuam fora da área de formação. Do total de 

1.670.352 professores que atuam na educação básica, 183.801 não possuem licenciatura, e 

ainda mais grave, 5.766 professores exercendo a docência apenas com ensino fundamental. 

(ANUÁRIO DE EDUCAÇÂO, 2014 p. 108). 

Essa realidade não é diferente no Estado da Bahia como também faz parte da história 

dos municípios baianos. Em Bom Jesus da Lapa, embora praticamente o total de profissionais 

que exerce a docência na educação básica possui diploma de nível superior, ainda não atende 

o que pede a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, pois, ainda persiste o fato de 

muitos professores estarem atuando fora da área de formação, de modo particular nas áreas 

das ciências exatas e da natureza em função da ausência de professores com formação nessas 

áreas. 

A atual LDB diz no seu artigo 62 que  

A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e 
institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
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ensino fundamental, a oferecida em nível médio na modalidade Normal. 
(BRASIL, 1996). 
 

De acordo com a atual LDB para atuar nos anos finais do ensino fundamental e no 

ensino médio os professores precisam possuir licenciatura, porém, ao analisarmos a realidade 

do município de Bom Jesus da Lapa, percebemos que ainda necessita de muito investimento 

na formação de professores, entretanto, é preciso direcionar o investimento para que sejam 

atendidas as áreas que hoje vivem uma situação crítica, como é o caso das ciências exatas e da 

natureza. Esse investimento torna-se ainda mais urgente quando levamos em consideração as 

características da sociedade contemporânea, ou seja, a incerteza e a efemeridade em todas as 

esferas e relações, o consumismo exacerbado, a agressividade à natureza. Nesse sentido é 

pertinente ressaltar que,  

O tema formação de professores é complexo e urge atenção diante do 
momento de mudanças pelo qual nossa sociedade está passando. E o setor 
educacional não pode ficar a margem dessas mudanças. São vários fatores a 
serem considerados no cenário educacional, mas se dará estaque à formação 
daqueles que têm a responsabilidade de mediar o processo de aprendizagem 
nas instituições de ensino. (KUHN e BAYER, 2013 p. 02). 
 

Nos últimos cinco anos houve um crescimento significativo de instituições públicas de 

ensino superior, como o Instituto Federal Baiano com bacharelado em Engenharia 

Agronômica e a Universidade Federal do Oeste da Bahia com os cursos de Engenharias e 

Universidade do Estado da Bahia que já existe no município a mais de vinte anos, e oferta os 

cursos de bacharelado em Administração e Ciências Contábeis e Licenciatura em Pedagogia.  

Apesar do aumento de instituições com cursos em nível superior, esse crescimento 

pouco impacta a formação de professores da educação básica, uma vez que só tem um curso 

de licenciatura. Essa realidade reafirma a necessidade de investir na criação de cursos de 

licenciatura nas mais diversas áreas ao criar políticas que facilitem ao professor estudar em 

outras localidades. 

  

 
Indicador 12A 

Taxa bruta de matrículas na graduação (TBM) 

META 
PREVISTAPA

RA O 
PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

50,00% 

DADO 
OFICIAL 

6,10% SAGRES UNEB  

DADO 
MUNICIPAL 
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Indicador 12B 
Taxa líquida de escolarização na graduação (TLE) 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

33,00% 

DADO 
OFICIAL 

7,20
% 

SAGRES UNEB 

DADO 
MUNICÍPAL 

  

 
 

 
Indicador 12C 

Percentual de expansão da educação superior no segmento público 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

 
META ALCANÇADA 

NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

40,00% 

DADO 
OFICIAL 

5,0% SAGRES UNEB 

DADO 
MUNICÍPAL 

  

 

Durante o monitoramento ficou evidenciada a dificuldade na obtenção de dados, 

levantamento de diagnósticos da Educação superior, o que de certa forma dificulta a sua 

mensuração.  

Propõe-se um acompanhamento permanente de avaliação do PME, durante todo ano 

letivo, com estudos centralizados e recolhimento de dados com tempo hábil sobre todos os 

itens avaliados e sistematizados num banco de informações. 

 
 

 
ESTRATÉGIAS 

 
DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 
INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

12.1 Assegurar a ampliação da 
oferta de vagas, por meio da 
expansão e interiorização da 
Rede Federal de Educação 
Superior, da Rede Federal de 
Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, da 
Rede Estadual de Ensino 
Superior e do Sistema 
Universidade Aberta do 
Brasil, considerando a 

 
 

12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
 
 
 
 

EM ANDAMENTO 
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densidade populacional, a 
oferta de vagas públicas em 
relação à população na idade 
de referência e observadas as 
características regionais das 
micro e mesorregiões 
definidas peIo IBGE, 
uniformizando a expansão no 
território nacional. 

12.2 Encaminhar o processo de 
doação de área para a 
construção do CAMPUS das 
Instituições de Educação 
Superior Estadual e Federal 
atuantes no município, por 
meio de apoio técnico e 
financeiro do Governo 
Federal, mediante termo de 
adesão ao Programa de 
reestruturação, na forma de 
regulamento, que considere a 
sua contribuição para a 
ampliação de vagas, a 
capacidade fiscal e as 
necessidades dos sistemas de 
ensino dos entes mantenedores 
na oferta e qualidade da 
Educação Básica. 

 
 

12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
REALIZADO 

12.3 Fomentar a oferta de 
Educação Superior pública e 
gratuita prioritariamente para 
a formação de professores/as 
para a Educação Básica, bem 
como para atender ao déficit 
de profissionais em áreas 
específicas. 

12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
 
 

REALIZADO 

12.4 Garantir, por meio de 
parcerias, a oferta de estágio 
remunerado, ampliando a 
oferta de vagas nos programas 
existentes como parte da 
formação na Educação 
Superior. 

 
12.972.22 – LOA 

pág 32 

 
 

REALIZADO 

12.5 Apoiar a realização de 
congressos, fóruns, simpósios, 
conferências e outros eventos, 
promovidos pelas IES. 

 
12.972.22 – LOA 

pág 32 

 
 

REALIZADO 

12.6 Colaborar com a ampliação da 
participação proporcional de 
grupos historicamente 

 
12.972.22 – LOA 

pág 32 
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desfavorecidos na Educação 
Superior, inclusive mediante a 
adoção de políticas 
afirmativas, na forma da Lei. 

REALIZADO 

12.7 Garantir, junto aos órgão
federados, a oferta de 
residência estudantil aos 
estudantes oriundos de outros 
municípios, a fim de 
possibilitar sua frequência e 
permanência nos cursos. 

 
 

12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
 

REALIZADO 

12.8 Fomentar estudos e pesquisas 
que analisem a necessidade de
articulação entre formação, 
currículo, pesquisa e mundo 
do trabalho, considerando as 
necessidades econômicas, 
sociais e culturais do 
Município, em parceria com a 
Secretaria Municipal de 
Educação (SME), Secretaria 
Estadual de Educação (SED), 
Instituição de Ensino Superior 
(IES) pública ou privada. 

 
 

12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
 
 
 
 

EM ANDAMENTO 

12.9 Contribuir com a expansão do 
atendimento dos acadêmicos 
advindos de populações do 
campo e comunidades 
indígenas e quilombolas, em 
relação ao acesso, 
permanência, conclusão e 
formação de profissionais para 
atuação nessas populações. 

 
 

12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
EM ANDAMENTO 

12.10 Colaborar com o mapeamento 
da demanda para a oferta de 
formação de pessoal de nível 
superior, destacadamente a 
que se refere à formação nas 
áreas de Ciências e 
Matemática, considerando as 
necessidades do 
desenvolvimento do 
Município de Bom Jesus da 
Lapa, a inovação tecnológica e 
a melhoria da qualidade da 
Educação Básica. 

 
12.972.22 – LOA 

pág 32 

 
 
 
 
 

REALIZADO 

 

O contexto da Sociedade atual evidencia a urgência de que todos os entes federados se 

empenhem em angariar recursos financeiros estruturais e humanos para assegurar o 
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cumprimento da meta 12. O investimento de recursos para possibilitar o cumprimento dessa 

meta se justifica por reconhecer a importância do professor no desenvolvimento da educação 

básica. 

As estratégias previstas para a meta 12 no âmbito da Universidade do Estado da Bahia, 

apesar do contingenciamento todas elas foram iniciadas e continuam em andamento. 

Entretanto, o resultado é quase invisível dado a dificuldades encontradas pela universidade, 

sobretudo, no que se refere aos recursos humanos, pois, estes são muito abaixo das demandas 

da própria universidade. Faltam profissionais e recursos financeiros para desenvolver mais 

ações dentro de cada estratégia. 

A Universidade Federal do Oeste Baiano-UFOB e o Instituto Federal Baiano-

IFBAIANOapesar dos entraves informaram que realizam a meta 12. Em relação a residência 

estudantil, estes possuem política de Assistência Estudantil por meio de bolsas financiadas para o 

apoio a moradia. No que tange a meta 12.2, a UFOB – a mais nova instituição do município - ainda 

encontra-se em andamento o processo de cessão do terreno.  

 

Meta 13 - Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de mestres e 

doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação 

superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e 

cinco por cento) doutores. 

 

Para alcançar a melhoria nos índices de qualidade da Educação os estudos apontam 

com um ponto nodal o investimento na formação docente. A LDB 9394/96 atual, no artigo 62 

diz que a formação dos professores é de responsabilidade das universidades e dos Institutos de 

Ensino Superior. A referida Lei tentando assegurar o máximo de qualidade no quadro docente 

estabelece no artigo 52 e incisos II qual deve ser a titulação dos docentes do Ensino Superior. 

Todavia, a LDB estabelece o mínimo, mas a realidade da sociedade contemporânea tem 

apresentado demandas específicas e complexas, o que exige do profissional formação cada 

vez maior.  

Embora, as universidades busquem a ampliação das vagas, o governo Federal por 

meio da CAPES tem dificultado muito nos últimos cinco anos a ampliação no que se refereao 

estricto sensu, bem como a interiorização de programas dessa natureza. A UNEB tem buscado 

ampliar o número de profissionais com título de mestres e doutores e o DCHT XVII é 

beneficiado nesse processo. Em 2017 a UNEB aprovou dois Programas Interinstitucionais de 
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Doutorado - Dinteres, um com a UFMG e outro com a UFRJ possibilitando a qualificação de 

24 profissionais em nível de doutorado. 

Esse investimento representa muito para o município de Bom Jesus da Lapa, em 

especial para o DCHT XVII que tem quatro professores participando do programa. Isso 

amplia inclusive as possibilidades do Campus angariar recursos junto às agências de fomento 

para custear eventos científicos. 

Indicador 13A Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na Educação 
Superior 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

75,00% 

DADO 
OFICIAL 

62,00% http://portal.inep.gov.br/censo-
da-educacao-superior 

DADO 
MUNICÍPAL 

  

 
 

Indicador 13B 
Percentual de funções docentes da Educação Superior com doutorado 

META 
PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

 
META ALCANÇADA 

NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

35,00% 

DADO 
OFICIAL 

3,2
% 

http://portal.inep.gov.br/censo-da-
educacao-superior 

DADO 
MUNICIPAL 

  

 
 
 
 

 
ESTRATÉGIAS 

 
DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIA
S 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 
INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

13.1 Apoiar a criação e consolidação 
de cursos de pós-graduação 
(mestrado e doutorado) e o 
desenvolvimento de pesquisas 
nas IES, visando qualificar os 
profissionais da região e 
promover a formação 
continuada em suas respectivas 
áreas. 

12.972.22 –
LOA pág 32 

 
 
 

NÃO INICIADA 

13.2 Fortalecer o Conselho 
Municipal de Educação para 
viabilizar ações no âmbito da 

12.972.22 –
LOA pág 32 

NÃO INICIADA 
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Educação Superior. 
13.3 Potencializar a Secretaria 

Municipal de Educação para 
discussões relacionadas ao 
desenvolvimento da Ciência e 
Tecnologia. 

12.972.22 –
LOA pág 32 

 
NÃO INICIADA 

13.4 Estabelecer, parcerias para a 
integração entre as redes 
municipal e estadual de ensino 
com as IES, proporcionando, 
desta forma, o trabalho de 
extensão universitária com a 
comunidade. 

12.972.22 –
LOA pág 32 

 
 
 

REALIZADO 

13.5 Contribuir para a elevação 
gradual da taxa de conclusão 
média dos cursos de graduação 
presenciais nas universidades 
públicas, e fomentar a melhoria 
dos resultados de aprendizagem 
no Exame Nacional de 
Desempenho de Estudantes 
(ENADE). 

12.972.22 –
LOA pág 32 

 
 
 

EM ANDAMENTO 

 

No que tange as estratégias para a meta 13é perceptível que em sua maioria ainda não 

foram iniciadas. As Instituições pesquisadas justificaram que em função da carência de 

recursos humanos,como também a ausência de uma estrutura organizacional planejada para 

tal oferta, não houve a possiblidade de contribuir com o desenvolvimento da estratégia em 

questão. Porém, com a ampliação do número de docentes em 2017, a UNEB informou que irá 

ampliar a sua atuação no desenvolvimento das estratégias não iniciadas e que estão em 

andamento. 

 

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. 

 

A atual organização social ocasionada pelas transformações científicas, tecnológicas e 

econômicas com vistas a uma convivência democrática, requer um novo perfil da escola, 

frente ao processo de ensino-aprendizagem para atender as especificidades de cada grupo e/ou 

indivíduo. 

Desse modo, aumentar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 

sensu, é de grande relevância para a educação do município,uma vez que, os docentes 
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comestaprogressão na titulação, produzem conhecimentos, desenvolvem pesquisa científica, 

suscita na comunidade escolar um espaço mais justo que atenda as necessidades educacionais, 

preconizando com isso o pensar e o agir de uma sociedade mais democrática. 

 
 

Indicador 14A 
Número de títulos de mestrado concedidos por ano 

META 
PREVISTAPA

RA O 
PERÍODO 

 
META ALCANÇADA 

NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 
60.000 

DADO 
OFICIAL 

0 http://portal.inep.gov.br/censo-da-
educacao-superior 

DADO 
MUNICÍPAL 

0  

 
 

Indicador14B 
 
Número de títulos de doutorado concedidos por ano 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

 
META ALCANÇADA 

NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

25.000 

DADO 
OFICIAL 

0 http://portal.inep.gov.br/censo-da-
educacao-superior 

DADO 
MUNICÍPAL 

0  

 
 

 
ESTRATÉGIAS 

 
DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

14.1 Incentivar e acompanhar a 
expansão do financiamento da 
Pós-Graduação Stricto Sensu na 
área da Educação, por meio das 
agências de fomento oficiais e 
outras. 

 
12.972.22 – LOA 

pág 32 

 
 
 
   NÃO INICIADA 

14.2 Promover em regime de 
colaboração com os entes 
federados, plano de incentivo à 
participação de professores/as 
nos cursos de Pós-Graduação 
Stricto Sensu na área da 
Educação. 

 
12.972.22 – LOA 

pág 32 

 
 
     REALIZADO 

14.3 Monitorar a expansão do 
financiamento estudantil, por 
meio do Fies, à Pós-Graduação 
Stricto Sensu relativo ao 
município de Bom Jesus da 

 
12.972.22 – LOA 

pág 32 

 
 
   NÃO INICIADA 
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Lapa. 
14.4 Incentivar a implementação de 

ações para reduzir as 
desigualdades étnico-raciais e 
regionais, para favorecer o 
acesso das populações do 
campo e das comunidades 
indígenas e quilombolas a 
Programas de mestrado e 
doutorado. 

 
12.972.22 – LOA 

pág 32 

 
 
 
 EM  ANDAMENTO 

14.5 Incentivar a implementação de 
Programas de Pós-Graduação 
Lato e Stricto Sensu que 
incluam a Educação Escolar 
Indígena, Educação Escolar 
Quilombola, Educação 
Especial, Educação Ambiental, 
Educação para os Direitos 
Humanos, Educação e 
Prevenção à Saúde, além de 
outras temáticas de interesse 
social. 

 
12.972.22 – LOA 

pág 32 

 
 
 
 
EM ANDAMENTO 

14.6 Estimular a pesquisa científica e 
de inovação e promover a 
formação de recursos humanos 
que valorize a diversidade 
regional e a biodiversidade no 
Município. 

 
12.972.22 – LOA 

pág 32 

 
 
     REALIZADO 

As instituições de nível superior do município não atendemos critério do MEC para a 

implementação de Programas de Pós-graduação Stricto Sensu apesar dos dispositivos legais 

respaldarem essa ação. Uma vez que, não disponibiliza de uma estrutura organizacional 

planejada para concretização da meta, pois um dos principais entraves registrado pelas 

Universidades é a falta de recursos humanos qualificados para atender a demanda.  

Meta 15 – Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 01 (um) ano de vigência do 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/as 

professores/as da Educação Básica possuam formação específica de nível superior, 

obtida em curso de Licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

 
Atualmente um dos maiores problemas da Rede Municipal de ensino é possuir em seu 

quadro professores que não atuam em sua área de formação. Os dados municipais 
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demonstram a necessidade urgente em fortalecer e cumprir as estratégias estabelecidas para a 

meta 15, pois somente 10% trabalham na sua área de formação. Todavia, houve um avanço 

significativo da Meta 15, através da pesquisa realizada no Banco de dados da Secretaria 

Municipal de Educação – SEMED, de 43,25% onde os professores que possuem formação 

superior compatível com a área de conhecimento lecionam na educação básica de acordo com 

sua graduação e licenciatura. 

 

 
Indicador15A 

Proporção de docências com professores que possuem formação 
superior compatível com a área de conhecimento em que lecionam na 
educação básica 

META 
PREVISTA 

META ALCANÇADA 
NO 

PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

PARA O 
PERÍODO 

  

 
50,00% 

DADO 
OFICIAL 

10,00
% 

http://www.observatório.pne.org.b
r 

DADO 
MUNICÍPAL 

53,25% Banco de dados da SEMED e 
Recursos Humanos da Prefeitura 

Municipal 
 

 

 
ESTRATÉGIAS 

 
DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 
INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

15.1 Mobilizar o mapeamento da 
demanda de professores 
atuantes em áreas diferentes de 
sua formação em todas as 
escolas da rede municipal de 
ensino. 

 
12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
EM ANDAMENTO 

15.2 Firmar convênios com 
Universidades e/ou Faculdades 
presenciais e a distância, para 
oferta de Cursos de 1º 
Licenciatura, para os 
professores da rede municipal 
que atuam nas disciplinas 
diferentes da sua área de 
formação. 

 
12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
EM ANDAMENTO 

15.3 Apoiar a ampliação e 
divulgação das plataformas 
eletrônicas. de cursos na 
modalidade à distância, para 
organizar a oferta e as 

 
12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
EM ANDAMENTO 
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matrículas em cursos de 
formação inicial e continuada 
de profissionais da Educação, 
bem como para divulgar e 
atualizar seus currículos 
eletrônicos. 

15.4 Incentivar a participação 
docente nos Programas 
específicos para formação de 
profissionais da Educação, para 
as escolas do campo, de 
comunidades indígenas ou 
quilombolas e para a Educação 
Especial. 

 
12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
EM ANDAMENTO 

15.5 Apoiar a implementação dos 
cursos e Programas especiais 
para assegurar formação 
específica na Educação 
Superior, nas respectivas áreas 
de atuação, aos/às 
professores/as com formação de 
nível Médio na modalidade 
normal, não licenciados/as ou 
licenciados/as, em área diversa 
a de atuação docente, em 
efetivo exercício. 

 
12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
 
 

EM ANDAMENTO 

15.6 Apoiar a instituição de 
Programas de concessão de 
bolsas de estudos para que os/as 
professores/as de idiomas das 
escolas públicas de Educação 
Básica realizem estudos de 
imersão e aperfeiçoamento. 

 
12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
NÃO INICIADA 

15.7 Firmar convênios com as 
Universidades para fortalecer o 
oferecimento de cursos de 
acordo com as necessidades da 
administração pública 
municipal, visando a qualificar 
seu quadro de professores. 

 
12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
EM ANDAMENTO 

 
 

Esta meta vem avançando gradativamente lotando os professores em suas áreas 

específicas, de acordo com o Plano de Carreira vigente. Dessa forma, teremos a organização 

do organograma de toda rede e consequentemente a melhoria do ensino, pois, os profissionais 

da Educação estarão lotados em sua área de formação específica. Contudo, na área das 

Ciências Exatas temos uma carência de profissionais para suprir a demanda do município. 
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A estratégia 15.6 precisa ser iniciada para que os professores realizem o 

aperfeiçoamento da língua inglesa, sendo assim o município precisa buscar parcerias para 

concessão de bolsas de estudos. 

 

Meta 16 – Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos 

professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a 

todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de 

atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de 

ensino. 

O município já possui um número relevante de professores formados em nível de pós-

graduação, então é uma meta que está sendo galgada gradativamente, visto que, em dois anos 

do PME alcançou mais da metade de seu percentual. Desta forma, acredita-se que será 

alcançada no tempo previsto fortalecendo as estratégias estabelecidas. 

 

 
Indicador16A 

 

Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato 
sensu ou stricto sensu. 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 50,00% 

DADO 
OFICIAL 37,60% http://www.observatório.pne.org.br 

DADO 
MUNICÍPAL 

53,76% 
Setor de Recursos Humanos da 

Prefeitura Municipal de Educação 
  
  

 
ESTRATÉGIAS 

 
DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

16.1 Consolidar, colaborativamente, 
política de formação de 
professores/as da Educação 
Básica, com base nas diretrizes 
nacionais, definindo as áreas 
prioritárias. 

12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
 

NÃO INICIADA 

16.2 Firmar parcerias com 
instituições de Ensino Superior 
para promover o 
aperfeiçoamento profissional 
continuado dos professores e 
dos demais profissionais 

12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
EM ANDAMENTO 
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diretamente envolvidos no 
atendimento à criança nas 
instituições de Educação 
infantil, de modo a atender às 
Diretrizes Curriculares 
Nacionais e às características 
das crianças de zero a cinco 
anos de idade. 

16.3 Estabelecer parcerias com, 
Fundações, universidades 
públicas e privadas durante toda 
a vigência do Plano, a fim de 
promover cursos de formação 
continuada para os docentes das 
escolas do campo. 

12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
NÃO INICIADA 

16.4 Assegurar a participação no 
Programa de composição de 
acervo de obras didáticas, 
paradidáticas e de literatura, de 
dicionários, e Programa 
específico de acesso a bens 
culturais, incluindo obras e
materiais produzidos em Libras 
e em Braille, sem prejuízo de 
outros, a serem disponibilizados 
para os/as professores/as da 
rede pública de Educação 
Básica, favorecendo a 
construção do conhecimento e a 
valorização da cultura da 
investigação. 

12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
 
 
 

NÃO INICIADA 

16.5 Fomentar parcerias para oferta 
de bolsas de estudo para Pós-
Graduação dos/as 
professores/as da Educação 
Básica. 

12.972.22 – LOA 
pág 32 

NÃO INICIADA 

16.6 Firmar parcerias com 
Instituições de Ensino superior 
para a oferta de Formação 
Continuada voltada para 
oEnsino daHistória da África e 
História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena e 
implementar ações 
educacionais, nos termos das 
Leis no 10.639, de 9 de janeiro 
de 2003, para os professores, 
coordenadores e gestores 
atuantes em escolas 
quilombolas. 

12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
 

EM ANDAMENTO 
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16.7 Fomentar ações de apoio aos 
profissionais das escolas 
quilombolas para garantir a 
frequência e permanência nos 
cursos de formação continuada. 

12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
EM ANDAMENTO 

16.8 Promover Formações 
Continuadas permanentes no 
caráter interdisciplinar e/ou 
transdisciplinar na vertente de 
Educação Ambiental nas 
Escolas verificando o 
cumprimento da Lei 9795/09 e 
12.056/ 2012. 

12.972.22 – LOA 
pág 32 

 
EM ANDAMENTO 

 

A Rede Municipal tem incentivado e investido na formação dos professores, 

analisando os dados dos Recursos Humanos e o Banco de Dados da Secretaria Municipal de 

Educação- SEMED, observa-se que cada vez mais os professores procuram 

aperfeiçoamentoprofissional,  o  que tem facilitado  em parte o  cumprimento dessa  meta. 

Existem algumas ações em andamento referente à formação continuada de professores 

atuantes em áreas Quilombolas, bem como dos professores da Educação Infantil, ambos em 

parceria com a Universidade do Estado da Bahia – UNEB. 

Há também o levantamento e informação da demanda através da Plataforma Freire – 

PARFOR, onde os professores são orientados para se inscreverem em cursos na modalidade 

àdistancia, além dos ofertados também pela Universidade Aberta do Brasil – UAB. 

O município vem fomentando as ações que proporcionam aos professores participarem 

de cursos de Pós- Graduação, tanto lato senso quanto strictu censo. Existe oferta através da 

UAB de especializações, também a concessão de bolsa de estudos para professores da Rede 

Municipal cursarem o mestrado profissional em convênio com MW DOCTOR MASTER, na 

área de Ciências da Educação, sendo que em 2017,54  professores foram beneficiados. 

Todavia, percebemos que algumas áreas encontram-se em defasagem como, por 

exemplo, a de Ciências Exatas,sendo necessário fortalecer a estratégia 16.1, para 

consolidarmos as áreas fragilizadas. Salienta-se também a importância de iniciar a estratégia 

16.3 para a especialização dos professores do campo, bem como procurar parcerias para 

iniciar as estratégias 16.4 e 16.5 para que cada vez mais possamos fortalecer o Ensino da 

Rede Municipal. 

 

Meta 17 – Valorizar os/as profissionais do Magistério das Redes Públicas de Educação 

Básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos/as demais profissionais com 
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escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME. 

  

A meta 17 enfatiza a Valorização dos Profissionais do Magistério que é de suma 

importância e de uma prioridade imprescindível para o município, uma vez que a mesma 

visa à melhoria da qualidade da educação. Sendo assim, é necessário que todas as estratégias 

sejam implementadas e consolidadas urgentemente. Desse modo, é preciso a criação do 

fórum permanente que irá garanti-las. Nessa perspectiva, esta meta vai impactar diretamente 

no desempenho dos profissionais do magistério, ou seja, os docentes, que serão estimulados 

a desenvolverem e aprimorarem os seus conhecimentos pedagógicos que consequentemente 

elevarão o nível do processo ensino - aprendizagem.  

 

 
Indicador17 

 

Razão entre salário dos professores da educação básica, da rede pública 
(não federal), e salário médio de não professores, com escolaridade 

equivalente. 
META 

PREVISTA 
PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 

 

100,00% 

DADO 
OFICIAL 

226,00% http://portalsaude.saude.gov.br 

DADO 
MUNICÍPAL 

  

  
 
 

 

 
ESTRATÉGIAS 

 
DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

17.1 Constituir, até o final do 
primeiro ano de vigência deste 
PME, fórum permanente, com 
representação dos 
profissionais da educação do 
município, para 
acompanhamento da 
atualização progressiva do 
valor do piso salarial nacional 
para os profissionais do 
magistério público da 
educação básica. 

 
12.500,00 – LOA 

pág 66 

 
 

NÃO INICIADO 

17.2 Estabelecer como tarefa do 
fórum permanente, o 
acompanhamento da evolução 
salarial por meio de 

 
12.500,00 – LOA 

pág 66 

 
 

NÃO INICIADO 
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indicadores da Pesquisa 
Nacional por Amostra de 
Domicílios - PNAD, 
periodicamente divulgados 
pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística 
(IBGE). 

17.3 Assegurar que o fórum 
permanente 
realizebienalmentea avaliação 
do Plano de Carreira dos 
Profissionais da Educação de 
Bom Jesus da Lapa. 

 
12.500,00 – LOA 

pág 66 

 
 

NÃO INICIADO 

17.4 Definir como critérios de 
mérito para direito ao repasse 
de gratificação anual aos 
profissionais de educação: a 
avaliação de desempenho, a 
satisfação da comunidade, os 
indicadores nacionais da 
educação básica, a qualidade 
da gestão e a avaliação 
profissional em índices 
percentuais. 

 
12.500,00 – LOA 

pág 66 

 
 

NÃO INICIADO 

17.5 Construir um Centro de 
Integração dos Profissionais 
da Educação com estrutura de 
salas amplas e auditório, 
destinado à realização de 
eventos e ações voltados para 
a formação e qualificação dos 
servidores da educação. 

 
350.000,00 - PPA 

 
 

NÃO INICIADO 

 

A meta 17 do Plano Municipal de Educação (PME) estabelece a importância da 

Valorização dos Profissionais do Magistério e dos demais profissionais. Após estudo e análise 

criteriosa de seu indicador e de suas estratégias (17.1, 17.2, 17.3, 17.4, 17.5), foi possível 

constatar que não houve avanço no âmbito municipal em nenhum dos itens, ou seja, a meta 

continua estagnada. Para sua consolidação é preciso o engajamento dos gestores municipais 

na viabilização e constituição do fórum permanente, do qual dependem as demais estratégias, 

possibilitando a avaliação e acompanhamento do referido plano. 

Porém, a estratégia 17.5 que diz respeito à construção de um Centro de Integração dos 

Profissionais da Educação, é de responsabilidade do governo federal com mediação do gestor 

municipal, uma vez que depende de recurso financeiro o qual está orçado no PPA (Plano 

Plurianual). 
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Meta 18 - Assegurar,a cada 02 (dois) anos, a avaliação e atualização do Plano de 

Carreira para os/as profissionais da Educação Básica pública de todos os sistemas de 

ensino e, para o plano de Carreira dos/as profissionais da Educação Básica pública, 

tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em Lei Federal, nos 

termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

 
 A meta 18 do Plano Municipal de Educação (PME) tem como princípio assegurar o 

monitoramento e a avaliação a cada 02 anos de todos os sistemas de ensino, tendo como 

referência o piso nacional salarial. 

 O município de Bom Jesus da Lapa já implementou o Estatuto do Plano de Carreira e 

Remuneração dos Profissionais da Educação Básica, regulamentado pela Lei nº. 420/2013 de 

11 de outubro de 2013, que está em consonância com a Lei Federal inciso VIII, art. 206 da 

Constituição Federal e que tem como base o piso salarial nacional para os profissionais do 

magistério. 

 Vale ressaltar, que o referido Plano de Carreira sofreu algumas alterações em alguns 

dos seus artigos, através de Audiências Públicas com o Ministério Público, as quais são 

asseguradas pela Lei nº. 537 de 30 de dezembro de 2016, essas alteraçõestratam-se 

especificamente  da extensão de carga-horária semanal do professor, remoção e licença 

prêmio e  eleição para diretores e vice-diretores. Porém, essa eleição que deve acontecer nos 

meses de novembro dos anos ímpares, ainda não foi cumprida. Desse modo, o cumprimento 

destas alterações é de grande importância para o município, pois, garante os direitos dos 

profissionais de educação. 

  

 
Indicador 18A 

 
Implantação do Plano de Carreira nos termos do inciso VIII do art.206 
da Constituição Federal 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

 
META ALCANÇADA 

NO PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

100,00% 

DADO 
OFICIAL 

100,00% http://www.observatório.pne.org.b
r 

DADO 
MUNICÍPAL 

00,0
0% 
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Indicador 18B Percentual dos Profissionais da Educação Básica contemplados no 
Plano Carreira 

META 
PREVISTA 

PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO INDICADOR 

 
100,00% 

DADO 
OFICIAL 

66,8
8% 

CensoDemográfico 2010 – IBGE 

DADO 
MUNICÍPAL 

0 Minicenso 2017 

 

 
ESTRATÉGIAS 

 
DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

PREVISÕES 
ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

18.1 Estimular a existência de 
comissões permanentes de 
profissionais da educação para 
subsidiar os órgãos competentes 
na implementação do Plano de 
Carreira dos Profissionais da 
Educação, assegurando os 
direitos e deveres previstos na 
Lei. 

 
10.200,00 – LOA 

pág 68 

 
 

NÃO INICIADA 

18.2 Regulamentar na Lei Municipal 
nº 420/13 a distribuição da 
carga horária docente, 
assegurando as especificidades 
do município no que diz 
respeito ao tempo hora/aula, 
obedecendo a proporção de 2/3 
da carga horária para atividade 
docente e 1/3 para atividades
complementares, em relação à 
carga horária de 40 horas 
semanais. 

 
764.188,26 – LOA 

pág 68 

 
 
 

NÃO INICIADA 

18.3 Normatizar a função do 
coordenador pedagógico 
conforme determina a Lei do 
Plano de Carreira dos 
Profissionais de Educação. 

 
764.188,26 – LOA 

pág 68 

 
 

NÃO INICIADA 

   

A meta 18 tem como princípio assegurar a atualização e avaliação do referido plano, 

que vem acompanhado de dois importantes indicadores e três estratégias fundamentais para a 

educação do município. O indicador 18A faz referência à implantação do Plano de Carreira 

Docente nos termos legais assegurados pela Lei Federal inciso VIII, art. 206 da Constituição 
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Federal. O referido plano é uma realidade instituída sob a Lei nº. 420/2013 de 11 de outubro 

de 2013 no município de Bom Jesus da Lapa.  

O indicador 18B tem como base fundamental o percentual dos profissionais da 

educação contemplados no Plano de Carreira. Todavia, vale ressaltar que estão assegurados 

aos docentes, agente e auxiliar administrativo da educação e secretários escolares efetivos, 

conforme consta o art.5º inciso II e VII do Estatuto de Plano de Carreira e Remuneração dos 

Profissionais da Educação Básica. 

Verifica-se que nem todas as estratégias foram consolidadas, pois a estratégia 18.1 que 

trata da criação de comissões permanentes ainda não foi iniciada. Estas comissões são de 

grande importância para darem suporte aos órgãos competentes na seguridade dos direitos e 

deveres de todos os envolvidos. A estratégia 18.2 ressalta a importância da regulamentação da 

distribuição da carga-horária docente de acordo com a especificidade do munícipio. 

Com a implantação do Plano de Carreira Docente no município de Bom Jesus da 

Lapa, percebe-se como ponto positivo a sua implementação, garantindo direito legal aos 

docentes e secretários escolares, porém, o cumprimento do que está disposto no plano ainda 

falta ser garantido em sua totalidade. 

Conforme art. 5º, incisos XXII e XXIII e art. 68 do Plano de Carreira inciso I que 

assegura aos docentes a hora/atividade e hora/aula, dentro dos estabelecimentos de ensino, 

constata-se que as unidades escolares do fundamental I, fundamental II e Educação de Jovens 

e Adultos (EJA), vêm cumprindo essa determinação regularmente no que diz respeito ao 

horário de Atividade Complementar (AC), entretanto, na Educação Infantil a implementação 

do AC precisa ser assegurado pelos CEIs. No ano de 2017 houve uma parceria com o IEL 

(Instituto EuvaldoLodi) para que fosse garantido o AC durante todo o ano letivo, porém, a 

parceria não teve continuidade. 

A partir do ano de 2013 com a instituição da Lei nº 12.696, de 04 de abril de 2013, que 

altera a LDB nº 9394/96, estabelece que as crianças com 04 anos devem ser matriculadas na 

educação infantil, passando a fazer parte da Educação Básica. Dessa forma, aos profissionais 

dessa modalidade de ensino deve ser garantido o AC de forma integral.    

Assim, a composição da jornada de trabalho dos docentes deve ser revista no Plano de 

Carreira, dando mais clareza sobre a referida jornada de trabalho e consequentemente, a 

publicação de portaria específica, a fim de assegurar o cumprimento de forma legal e 

equitativa dos 2/3 destinados às atividades docentes e de 1/3 para atividades complementares 

nas unidades de ensino, levando em conta as especificidades das unidades escolares da zona 

urbana e do campo. 
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A estratégia 18.3 tem como princípio normatizar a função do coordenador pedagógico 

de acordo ao Plano de Carreira, que ainda não está sendo executada. Salientando que essa 

normatização traz impactos favoráveis para esses profissionais devido à responsabilidade e 

relevância que têm nos espaços escolares. 

 

Meta 19 – Assegurar condições, no prazo de 02 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da Educação, associada a critérios técnicos de mérito, desempenho e 

consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico da União. 

 

 

Indicador 19 A 

Percentual de escolas que possuem Conselhos Escolares, grêmios 

estudantis ou colegiados escolares. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

Fonte do indicador 

100% DADO 

OFICIAL 

00,00%  

DADO 

MUNICIPAL 

100% Setor Financeiro da SEMED 

 

Atendendo aos princípios do Controle Social as escolas da rede implantaram desde 2015, os 

Conselhos Escolares em suas unidades, etodas as que possuem mais de 50 alunos tem 

colegiados ouunidades executoras (UEX), para gerenciamento dos recursos financeiros 

destinados as mesmas.  A implementação dos Conselhos Escolares já foi realizada e os 

conselheiros são estimulados a participarem de Formação ofertada pela Secretaria Municipal 

de Educação através do FNDE com o Programa Formação pela Escola – FPE. 

 

 

Indicador 19 B 

Percentual de escolas municipais que possuem gestores eleitos de forma 

democrática. 

META 

PREVISTA 

PARA O 

META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

Fonte do indicador 
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PERÍODO 

100% DADO 

OFICIAL 

00,00%  

DADO 

MUNICIPAL 

0,0%  

  

O indicador 19 B, mostra que apesar da Lei 420/2013 que instituiu oPlano de 

Carreirados Profissionais da Educação em seu Cap. XIX, Art. 109, Seção I Do Provimento do 

Cargo da Direção e coordenação pedagógica das unidades escolares prevê a eleição para as 

funções de diretor e vice-diretor das escolas municipais. Esta ação não foi efetivada, visto 

que, na revisão da referida lei ficou determinado que os candidatos a esta função passariam 

por um processo de  formação aderido pelo Ministério da Educação que ainda não se efetivou 

desde 2015. 

 

 
ESTRATÉGIAS 

 
DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

PREVISÕES 
ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

19.1 Realizar processo seletivo para 
diretores e gestores escolares, 
com aplicação de prova 
específica, cujos resultados 
servirão de instrumentos para 
critérios de acesso aos cargos, 
conforme determina a Lei do 
Plano de Carreira dos 
Profissionais da Educação. 

10.000,00 – LOA 
pág 32 

 
 

NÃO INICIADA 

19.2 Instituir no prazo de (02) dois 
anos o Conselho do Transporte 
Escolar, garantindo a 
participação de 
representatividades das 
instituições municipais, 
estaduais e federais.  

10.000,00 – LOA 
pág 32 

 
NÃO INICIADA 

19.3 Promover a formação aos 
membros dos Conselhos 
vinculados à Educação e 
existentes no município, com a 
garantia de espaço físico 
adequado, equipamento e meio 

10.000,00 – LOA 
pág 32 

 
 

EM ANDAMENTO 
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de transporte para visitas a rede 
escolar; 

19.4 Construir/adquirir, em regime 
de colaboração com a União, 
local para funcionamento dos 
Conselhos existentes no 
município; 

215.505,25 – LOA 
pág 85 

 
NÃO INICIADA 

19.5 Instituir e Implementar os 
Grêmios Estudantis e 
Associações de Pais e Mestres, 
assegurando espaços adequados 
e condições de funcionamento 
nas escolas, inclusive que essas 
associações se articulem com os 
demais conselhos escolares; 

56.666,66 – LOA 
pág 31 

 
NÃO INICIADA 

19.6 Implementar os Conselhos 
Escolares, a fim de fortalecer a 
participação e fiscalização da 
gestão escolar; 

56.666,66 – LOA 
pág 31 

 
REALIZADA 

19.7 Estimular a participação dos 
professores, alunos e família, na 
formulação do PPP- Projeto 
Político Pedagógico, dos 
Currículos, Planos de Gestão e 
Regimentos Escolares. Esses 
segmentos devem participar da 
avaliação de docentes e 
gestores. 

56.666,66 – LOA 
pág 31 

 
 
 

EM ANDAMENTO 

19.8 Mobilizar as comunidades do 
campo para participarem 
efetivamente da elaboração de 
PPP e proposta curricular 
específica adequada à cada 
realidade.  

56.666,66 – LOA 
pág 31 

 
EM ANDAMENTO 

 

Sobre a meta 19, em sua estratégia 19.7 sobre a elaboração do Projeto Político 

Pedagógico das escolas houve orientação da Secretaria de Educação através de Cursos com 

gestores e coordenadores pedagógicos para a condução deste processo. Em relaçãoà estratégia 

19.2, que se tratadoConselho do Transporte Escolar ressalta-se a importância de fortalecê-lo.  

O FNDE, realiza através CASC – Conselho de Acompanhamento Social a fiscalização do 

Transporte Escolar. A estratégia 19.4, ainda não foi iniciada sendo importante para o 

município a construção da sede própria dos Conselhos que funcionam nasua maioria em 

espaços alugados. 

 

Meta 20 –Mobilizar a sociedade civil organizada para garantir a aplicação do 
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investimento público em Educação Pública de forma a atingir, no mínimo, a nível 

municipal, o patamar de 5% (cinco por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País, 

no 5o (quinto) ano de vigência desta Lei, e, no mínimo, o equivalente a 8% (oito por 

cento) do PIB ao final do decênio. 

 

Quando estabelecemos o valor mínimo de investimento em educação em relação ao 

PIB do município, ou seja, a soma dos bens e serviços produzidos no município, estamos 

condicionando o desenvolvimento educacional público ao desenvolvimento econômico. Não 

se trata apenas de uma questão de quantitativo, trata-se de por meio das ações sociais fazer um 

verdadeiro processo de distribuição de renda. O estabelecimento dessa meta dentro do Plano 

Municipal de Educação dá condição da sociedade, através dos dados públicos,promover 

comparações entre o nosso desenvolvimento comercial e capital e o desenvolvimento 

educacional, e dessa forma fazer as devidas cobranças ao que percebe que não se desenvolve 

por falta de investimento do gestor municipal, e também parabenizá-lo pelo investimento que 

é realizado, ou seja, serem os protagonistas da ação e não apenas meros coadjuvantes. 

 

 
Indicador 20 A 

Percentual da receita do município aplicado em educação 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

25,00% 

DADO 
OFICIAL 

  

DADO 
MUNICÍPAL 

25,00% bomjesusdalapa.ba.gov.br/rela
toriorgfrereo 

 

Através do indicador 20 A, percebe-se que o município aplica o percentual da receita 

conforme determina a lei. 

 
 

Indicador 20B 
Percentual de aplicação do PIB do município na área da educação 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 DADO 
OFICIAL 
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5,00% DADO 
MUNICÍPAL 

12,08% Setor de Contabilidade da 
Prefeitura Municipal 

 

De acordo com a projeçãodo indicador 20 B, analisada pelo Setor de Contabilidade da 

Prefeitura Municipal, o percentual estabelecido já foi ultrapassado, cabe ao município manter 

ou aumentar a aplicação do seu PIB na educação. 

 

 
ESTRATÉGIAS 

 
DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

20.1 

Fortalecer os mecanismos e os 
instrumentos que assegurem, nos 
termos do parágrafo único do art. 
48 da Lei Complementar nº 101, 
de 4 de maio de 2000, a 
transparência e o controle social 
na utilização dos recursos 
públicos aplicados em educação, 
especialmente a realização de 
audiências públicas, a criação de 
portais eletrônicos de 
transparência e a capacitação dos 
membros de conselhos de 
acompanhamento e controle 
social. 

 
 
 

325.000,00 – LOA 
pág 28 

 
 
 
 

NÃO INICIADA 

20.2 

Desenvolver e acompanhar 
estudos acerca dos investimentos 
e custos por aluno da educação 
básica, em todas as suas etapas e 
modalidades;  

240.000,00 – LOA 
pág 28 

 
 

NÃO INICIADA 

20.3 

Acompanhar o Custo Aluno-
Qualidade inicial - CAQi, 
referenciado no conjunto de 
padrões mínimos estabelecidos 
na legislação educacional e cujo 
financiamento será calculado 
com base nos respectivos 
insumos indispensáveis ao 
processo de ensino-aprendizagem 
e será progressivamente 
reajustado até a implementação 
plena do Custo Aluno Qualidade 
- CAQ; 

56.666,66 – LOA 
pág 31 

 
 
 

NÃO INICIADA 

20.4 
Obter recursos financeiros junto 
às esferas federal e estadual, por 
meio de apresentação de projetos, 

56.666,66 – LOA 
pág 31 
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para melhorar a qualidade do 
ensino no município;  

NÃO INICIADA 

20.5 

Disponibilizar recursos para 
execução das metas estabelecidas 
neste Plano e priorizadas pela 
Administração Municipal; 

56.666,66 – LOA 
pág 31 

 
 

NÃO INICIADA 

20.6 

Assegurar a aplicação de 
processos administrativos mais 
rigorosos aos gestores de 
unidades executoras (UEX) que 
não investirem corretamente os 
recursos da educação, não prestar 
conta para os devidos órgãos 
fiscalizadores ou não tornar 
pública e transparente as receitas 
e despesas dos recursos das 
unidades escolares;  

  
 
 

NÃO INICIADA 

20.7 

Implementar política de 
financiamento, em regime de 
colaboração com o Estado, para 
ações de solução de problemas 
do transporte escolar, enfrentados 
na zona urbana e rural, em 
relação ao gerenciamento e 
pagamento de despesas. 

56.666,66 – LOA 
pág. 31 

 
 

NÃO INICIADA 

20.8 

Obter recursos financeiros junto 
às esferas federal e estadual, por 
meio de apresentação de projetos, 
para melhorar a qualidade do 
ensino no município;  

1.376.621,00 – 
LOA pág 31 

 
 

NÃO INICIADA 

 

Observando as fontes de dados disponíveis percebemos que o município já aplica o 

percentual mínimo (5%) projetado do PIB, no entanto, não há como sabermos qual o 

percentual real do PIB para 2017, pois,os dados para 2017 foram conseguidos a partir de 

estimativas, uma vez que a projeção do PIB nos municípios é feita de quatro em quatro anos 

pelos órgãos de pesquisa e estatística, e no município não há um mecanismo de dados mais 

consistentes referentes ao PIB anual, para tomarmos como base.Assim, a projeção feita foi 

com base nos dados de 2014 usando como fator de cálculo a estimativa de crescimento do 

PIB anual fornecida pelo mesma fonte.  

O que podemos perceber é que essa falta de dados específicos para podermos 

acompanhar o financiamento para implementação das ações propostas no PME, pode ser 

apontada como principal dificuldade para a consolidação dessa meta. Apesar de encontrarmos 

na LOA e no PPA redações que citam orçamento para as ações, essas estão colocadas de 

modo geral abrangendo também ações de outros setores da administração pública, cuja 
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situação dificulta o acompanhamento para saber se realmente o recurso foi destinado à 

aplicação do que está proposto no PME.Dessa forma, não há publicações específicas das 

ações propostas no PME, sendo assim, para consegui-las é necessário recorrer a documentos 

da administração municipal, que mesmo estandoà disposição do público, não são fáceis de 

serem interpretadas, o que pode gerar imprecisões e interpretações equivocadas. 

 
Meta 21 –Implementar na Rede Pública Municipal de Ensino, o Programa de Promoção 

à Saúde do professor visando a melhoria da qualidade de vida. 

  

A meta 21 é uma ação de grande relevância para os profissionais de educação por ser 

iniciativa do próprio município, que reconhece a necessidade de um plano de assistência 

médica e odontológica, bem como de um acompanhamento à saúde física, mental e emocional 

dos servidores.  

 

 
Indicador 21 A 

Percentual de docentes afastados, reabilitados e/ou em desvio de função 
por problemas de saúde. 

META 
PREVISTA 

PARA O 
PERÍODO 

 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 

 
FONTE DO INDICADOR 

 

3,00% 

DADO 
OFICIAL 

  

DADO 
MUNICÍPAL 

7,00% Secretaria Municipal de 
Educação – Setor 
Administrativo 

 

 
ESTRATÉGIAS 

 
DESCRIÇÃO DA 

ESTRATÉGIA 

 
PREVISÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

ESTRATÉGIA 
REALIZADA/NÃO 

INICIADA/EM 
ANDAMENTO 

21.1 Criar, até o terceiro ano de 
vigência deste plano, através de 
convênio firmado com empresa 
credenciada um plano de 
assistência médica e 
odontológica, para o 
atendimento dos servidores da 
educação e seus dependentes. 

17.209,90 – LOA 
pág 65 

 
 

NÃO INCIADA 

21.2 Implementar ações permanentes 
com a parceria das Secretarias 
de Saúde e Assistência Social, 
com a participação de 
assistentes sociais, psicólogos e 

972.101,82 – LOA 
pág 65 

 
 

NÃO INICIADA 
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fonoaudiólogos, voltadas à 
prevenção da saúde física, 
mental e emocional dos males 
que acometem o profissional da 
educação.  

21.3 Criar a junta médica constituída 
por profissionais das mais 
diversas áreas para deliberar e 
julgar as situações funcionais 
relacionados à saúde do 
servidor da educação. 

17.209,90 – LOA 
pág 65 

 
 

NÃO INICIADA 

21.4 Assegurar junto à Secretaria de 
Saúde a aquisição e 
disponibilização de vacinas de 
gripe A e Hepatite para os 
professores. 

972.101,82 – LOA 
pág 65 

 
EM ANDAMENTO 

 

Verifica-se que as estratégias 21.1, 21.2, 21.3, não houve avanço nestes dois anos de 

vigência do plano, estando em andamento apenas a estratégia 21.4 que foi incluída pelo 

Governo Federal no grupo de prioridades. 

Pela importância da meta 21 torna-se imprescindível a dinamização e avanço de todas 

as estratégias, pois, a saúde do profissional de educação necessita de acompanhamento e 

prevenção. Desse modo, espera-se que o poder executivo viabilize, em caráter de urgência, o 

cumprimento dessas estratégias, as quais trarão benefícios para os servidores. Para tanto, 

instituir uma junta médica é uma ação emergente, pois, constata-se a grande incidência de 

casos neste município de profissionais com enfermidades, impossibilitando-os de exercerem 

suas funções de forma eficaz e provocando às vezes afastamentos do seu local de trabalho.  

.  

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Monitorar e avaliar o Plano Municipal de Educação – PME deve ser um ato continuo 

de observação criteriosa que deverá ser socializado com a sociedade civil organizada e 

representada pelas instituições a respeito do progresso ou não do alcance das metas definidas. 
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Ao avaliar as metas e estratégias do PME de Bom Jesus da Lapa-Ba, nota-se que 

ocorreu durante o período de 2016 e 2017 avanços significativos em algumas metas. Podemos 

concluir que as metas que mais avançaram foram a 01, 03, 05, 11 e 12.  Todavia, entendemos 

que todas as metas, bem como as estratégias necessitam de ações mais consistentes para que 

possam ser iniciadas ou consolidadas.  

No decorrer da Audiência Pública foram apresentadas sugestões para que as 

estratégias possam se fortalecer no município e venham concretizar-se de fato as ações 

propostas para o desenvolvimento da educação no município.  Uma delas foi para que a 

Equipe Técnica e a Comissão Coordenadora responsáveis pelo monitoramento e avaliação do 

PME cumpram as etapas que se articulam continuamente e contribuam para o alcance das 

metas e estratégias propostas, apontem as lacunas e eventuais mudanças necessárias com a 

participação de representantes da sociedade civil no percurso, de modo a observar as 

demandas do município. 

A Audiência Pública nos apresentou um desafio ao demandar sobre a implementação 

de estratégias de apoio aos professores com deficiências no referido plano, que é identificar as 

dificuldades sentidas pelos docentes com deficiência. É mister refletir sobre as soluções para 

essas necessidades de forma a melhorar e dignificar as condições de trabalho desses 

profissionais. 

Nesse contexto, propomos que o trabalho seja contínuo com encontros para estudos 

com a Equipe Técnica e a Comissão Coordenadora juntamente com o acompanhamento do 

Secretário Municipal de Educação, com a finalidade de fortalecer as ações do PME, bem 

como sua realização em regime de colaboração com os entes federados. A participação da 

sociedade no monitoramento e avaliação contribui para que as metas e estratégias do referido 

plano sejam implementadas e consolidadas dentro do prazo estimado. 

Em suma, a Audiência Pública foi relevante para a avaliação do PME no sentido de 

fazer com que a população tome conhecimento deste documento e que tenha um sentimento 

de pertença e ajuda para que as ações propostas aconteçam. Assim, conseguiremos avançar 

em suas metas. Quanto mais a sociedade participar com suas observações e sugestões, mais 

êxito alcançará o Plano Municipal de Educação do município de Bom Jesus da Lapa. 

 

 

ANEXO I 
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1 –Portaria da Equipe Técnica; 

2 - Decreto da Comissão Coordenadora; 

3 - Ofício Circular para as Unidades Escolares; 

4 – Regimento da Audiência pública; 

5 – Lista de presença da Audiência Pública. 

 
 
 


