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RESULTADO DE LICITAÇÃO 

REGISTRO DE PREÇO 043/2020 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 567/2020 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 050/2020 
 
Objetivo e finalidade: Futura aquisição de medicamentos, leite em pó e suplementos alimentar em caráter 
emergencial para atender as necessidades do setor de Alto Custo sentenças judiciais e distribuição gratuita. 
 
Foi adjudicado pela pregoeira às empresas: Farmacia Alquimia Ltda – EPP CNPJ 03.484.949/0001-00, no valor de R$ 
29.123,40 (vinte e nove mil, cento e vinte e três reais e quarenta centavos) e Clinica Nutricional Ltda – EPP CNPJ 
05.155.405/0001-12, no valor de R$ 17.883,60 (dezessete mil, oitocentos e oitenta e três reais e sessenta centavos). 
Valor total da licitação é de R$ 47.007,00 (quarenta e sete mil e sete reais). 
 

Chapadão do Sul/MS, 27 de julho de 2020. 
 

Bruna Letícia Alves de Souza 
Pregoeira Oficial 

Portaria 091/2020 
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RATIFICAÇÃO  

 
 

Reconheço e Ratifico a DISPENSA DE LICITAÇÃO em favor da empresa D C Produtos Alimentícios Eireli 
conforme parecer exarado no Processo nº 603/2020. 
 

Chapadão do Sul – MS, 24 de julho de 2020. 
 

João Carlos Krug 
Prefeito Municipal 
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1. RESPONSÁVEIS PELA AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO: 
 
Tipo de Relatório: Avaliação. 
Período analisado: 2018-2019. 
 
 

FICHA DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME 
 

COMISSÃO COORDENADORA:  

 
PARTE A - DADOS CADASTRAIS 

 

Município:  
CHAPADÃO DO SUL 

 

Plano Municipal de 
Educação: 

Lei Municipal no 1.050, de 25 de agosto de 2015; Alterada pelas Leis: 
Lei nº 1.106, de 22 de junho de 2016; 
Lei nº 1.155, de 17 de julho de 2017 

 

Períodos de 
Avaliação previstos:  

Bienal 

Ano da primeira 
avaliação: 

2016/2017 

Decretos: Decreto nº 2.833 de 22/03/2017, Decreto nº 2.869 de 23/06/2017, 
Decreto nº 3006 de 17/07/2018, Decreto nº 2.946 de 25/01/2018. 
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APRESENTAÇÃO  
 
Apresentamos a seguir em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE, Lei Federal nº 13.005/2014) 

e com Plano Estadual nº 4.621/2014), o Relatório de Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME de Chapadão do 
Sul  instituído pelas Leis nº 1.050, de 26 de agosto de 2015; nº 1.106 de 22 de junho de 2016; alterado pela Lei nº. 
1.155, de 17 de julho de 2017 referente ao ano de 2018 e 2019, elaborado pela Comissão de Monitoramento e 
Avaliação juntamente com a Equipe Técnica, instituída pelo Decreto nº 2.833 de 22 de março de 2017, Decreto nº 
2.869, de 23 de junho de 2017, Decreto n. 2.946, de 25 de janeiro de 2018 e Decreto n. 3006 de 17 de julho de 2018. 

O Plano Municipal de Educação – PME é um documento que abrange o planejamento da Educação pelo período 
de regência de 10 anos (2015 – 2024), em seu conteúdo constam 20 metas e 244 estratégias para serem cumpridas 
na educação municipal (incluindo as escolas Municipais, Estaduais, privadas e Educação Superior), divididas da seguinte 
forma: Estrutura (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio), Inclusão (alunos com necessidades especiais, escola 
de Tempo Integral e Alfabetização) e a Valorização dos profissionais da Educação (Formação, Financiamento da 
Educação), também estão inseridas a educação superior, educação de Jovens e adultos e ensino Profissionalizante. 

Para elaborar o Relatório de Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME, ficou evidenciada 
a dificuldade na obtenção de dados, levantamento de diagnósticos, indicadores que muitas metas e estratégias carecem 
de percentuais devido a atualização do IBGE e adequação governamental Federal de dados de acordo com o PME, o 
que de certa forma dificulta a sua elaboração e os resultados de seus valores, além do mais propõe-se um 
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acompanhamento permanente de monitoramento do PME, durante o ano letivo, com estudos centralizados e 
recolhimento de dados sobre os itens avaliados e sistematizados num banco de informações em que não temos os 
dados que necessitamos disponíveis. 

Além disso, houve algumas mudanças nas estruturas dos indicadores em algumas metas para que pudessem 
ser monitoradas e acreditamos que deverá haver uma melhor reestruturação nos indicadores para o recolhimento de 
tais dados para que os mesmos estejam de acordo com a realidade do município. 

Entretanto, os dados obtidos através de ofícios e e-mails enviados as Instituições nem sempre vem com as 
informações solicitadas de forma correta, muitas vezes os cálculos enviados são realizados com base em algum total 
registrado anteriormente. 

Porém, para a divulgação dos resultados obtidos através do monitoramento das metas para os Profissionais de 
Educação, Comunidade Escolar, autoridades e Sociedade referente ao acompanhamento da execução do Plano Municipal 
de Educação - PME, opta-se por apresentar os dados em um Relatório Final que será elaborado ao fim do ano de 2019, 
de acordo com a Lei nº 1.155, DE 17 DE JULHO DE 2017, “Art. 2º. O Município, em articulação com a União, o 
Estado e a sociedade civil, procederá as avaliações a cada dois anos, a contar da implantação do Plano Municipal de 
Educação do Município de Chapadão do Sul, Estado de Mato Grosso do Sul. 

Sendo assim, o presente relatório trata-se do período compreendido entre o ano de 2018 a 2019, e do ponto 
de vista metodológico, observou os procedimentos contidos no “Caderno de Orientações para Monitoramento e 
Avaliação dos Planos Municipais de Educação” (disponível em 
http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF).  

Desse modo, apresentamos a seguir o Relatório Final de Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME de 
Chapadão do Sul/MS, com a Avaliação das Metas e Estratégias do Plano Municipal de Educação – PME  
 
 
2. PROCESSO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PME: 
 

O Monitoramento e a Avaliação do Plano Municipal de Educação – PME foi elaborado seguindo a ordem 
cronológica das metas e para cada meta analisada foram feitos levantamentos de dados utilizando as fontes de 
pesquisas como IBGE, SIMEC, Censo escolar, Observatório do PNE, PAR, QEdu, SEMAGRO, site Planalto, INEP, site TRE, 
IBGE Cidades, site TSE, site DataSUS, SAEB, SEBRAE entre outras fontes. 

Nas páginas a seguir, serão apresentadas as observações e reproduções realizadas com o auxílio da Ficha de 
Monitoramento e da Avaliação do Plano Municipal de Educação e juntamente o texto da meta e gráfico das estratégias 
que foram realizadas. Além disso, serão relacionados os indicadores alcançados no período ao que menciona o presente 
Relatório, a fonte desses indicadores bem como um comentário sintético que esclarece o que aconteceu em relação à 
meta, fazendo balanço do período e, sempre que pertinente, apontando direções para o próximo ano. 

Os dados registrados na tabela de cada meta são referentes ao monitoramento decorrente do ano de 2018-
2019, e os dados referentes ao monitoramento de 2016 e 2017 foram preenchidos de acordo com o site do SIMEC, e 
os indicadores foram readaptados de acordo com o 2º Relatório de Monitoramento do PNE. 

Lembrando que os dados registrados ainda não foram atualizados no sitio do IBGE e que a população informada 
é do ano de 2010 contando com 19.648, assim há um diferencial de quase 5.570  habitantes a mais, impossibilitando 
uma soma justa para chegarmos a um percentual correto, porém para chegarmos  à probabilidade de um resultado 
mais próximo da nossa realidade somamos mais 5% a população do ano de 2019. 

Segundo o sitio https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/MS/Anexos/Mapa, a estrutura etária da 
população chapadense, pode ser dividida em três grandes grupos etários: jovens de 0 a 14 anos (25%), adultos de 15 
a 60 anos (70%) e idosos, acima de 60 anos (5%), a grande maioria dos moradores está na faixa adulta composta por 
52% de homens e 48% de mulheres. Aproximadamente 94% das pessoas com mais de 5 anos são alfabetizadas (dados 
esses registrados no IBGE, 2010). Além disso, a população rural diminuiu 6%, enquanto a população urbana cresceu 
6,21%, chegando a representar 85% da população total do município (dados esses registrados no IBGE, 2010). 

Destacamos que no site http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitordo/estatistica-do-eleitorado-por-
sexo-e-faixa-etaria consta o total de 19.549 eleitores residentes na cidade de Chapadão do Sul na Faixa etária de 16 
anos acima e nas escolas do município um total de 6.238 crianças (na faixa etária de 0 a 14 anos) matriculadas e 
frequentes; somando ao todo corresponde uma população de 25.787 residentes. 

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF
https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/UFs/MS/Anexos/Mapa
http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitordo/estatistica-do-eleitorado-por-sexo-e-faixa-etaria
http://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitordo/estatistica-do-eleitorado-por-sexo-e-faixa-etaria
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Porém, acreditamos que quando os dados forem atualizados no site do IBGE o nosso percentual poderá sofrer 
um diferencial para mais ou para menos, haja vista que a população da cidade é migratória e geralmente a população 
se mantém em virtude de haver um tipo de migração onde perde-se um habitante e logo outro vem habitar no seu 
lugar. 

Contudo, para a elaboração e resultados dos dados correspondentes, não tivemos as informações de forma 
corretas e precisas, os dados são muito vagos e não representa a atual realidade do município. 
 
3. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS. 
 

I – Meta sobre Educação Infantil 
 

META 1 - Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de 
idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 70% (setenta por cento) das 
crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. 

 
Consideramos a Educação infantil como o principal alicerce para o início da aprendizagem, pois através dela 

que se trabalha a socialização, desenvolve as habilidades, trabalha a coordenação motora, afetividades, relacionamento 
e inserção social, a oralidade, a escrita e a matemática. Além de melhorar o desempenho escolar futuramente promove 
o lúdico, o ético, a cidadania e ensina a viver em sociedade propiciando as crianças resultados eficientes para prepará-
las e inseri-las no Ensino Fundamental. 

Compreendemos que a Educação Infantil é uma das etapas mais importantes do desenvolvimento da criança, 
porque é neste período que a criança começa a conhecer o mundo fora do ambiente familiar, a ter contato com crianças 
da mesma idade e aprender a conviver com as diferenças e adquirir conhecimento em várias áreas de aprendizagens. 

A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos, lembrando que a 
avaliação do PME se dá a cada dois anos.  
 

INDICADOR 1A 
Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola/creche 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 50% 50% 50% 50% 

Dado Oficial (MS) 91% 95,5% 75,6% 75,6% 

Dado Municipal 100% 100% 84,5% 91% 

 
INDICADOR 1B 

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

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 50% 50% 50% 50% 

Dado Oficial (MS) 36,3% 38,1% 23,3% 23,3% 

Dado Municipal 100% 100% 45,6% 65% 

 
 

Observa-se que o conteúdo da Meta 1 não está alinhado ao conteúdo da Meta 1 do Plano Estadual de Educação 
– PEE e do Plano Nacional de Educação – PNE, a Meta que o PME do município de Chapadão do Sul traz é o de 
“Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos 
de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 70% (setenta 
por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME”, mas a forma correta é: 
“Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na Pré-Escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar 
a oferta de Educação Infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 
crianças de até 3 anos até o final de vigência deste PME.” 

Assim, a meta tem como principal objetivo o de matricular todas as crianças de 4 a 5 anos na Pré-escola até o 
ano de 2016, desse modo, universalizar o ensino é torná-lo comum a todos, garantindo a oportunidade de ensino em 
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idade escolar ou não, e para isso construímos uma estrutura para prestar esse atendimento readequando as matrículas 
da Educação Básica em nossos estabelecimentos de ensino e lançando semestralmente edital de matrículas com as 
ofertas de vagas., buscando sempre priorizar o atendimento a vulnerabilidade social. Portanto, para o atendimento as 
crianças de 4 a 5 anos possuímos no munícipio 03 (três) escolas municipais na zona urbana, 03 escolas municipais na 
zona rural, 04 escolas na rede privada e 01 escola Filantrópica. 

Seguindo com o objetivo desta meta, faz-se necessário descrever que o atendimento de 50% das crianças de 
até 03 (três) anos de idade deverá ser realizado até o ano de 2024, portanto, no momento ainda não está sendo uma 
etapa obrigatória, mas planejamos ações que visam oferecer atendimento aos alunos desta faixa etária em pelo menos 
meio período o que é garantido por lei. Para atendimento a crianças de 0 a 3 anos temos 05 escolas municipais, 04 
escolas privada e 01 escola filantrópica. 
 
Número de alunos Matriculados e frequentes no ano de 2018 (0 a 3 anos) – 1021 alunos. 
Número de alunos Matriculados e frequentes no ano de 2019 (0 a 3 anos) – 1050 alunos. 
População na faixa etária de 0 a 3 anos residentes no ano de 2010 (IBGE) – 1.233 crianças. 
População na faixa etária de 0 a 3 anos registrada no sistema DataSus no ano de 2012 – 1401 crianças. 
Probabilidade de população no ano de 2019 na faixa etária de 0 a 3 anos - 1609 crianças. 
 
Número de alunos Matriculados e frequentes no ano de 2018 (4 e 5 anos) – 866 alunos. 
Número de alunos Matriculados e frequentes no ano de 2019 (4 e 5 anos) – 928 alunos. 
População na faixa etária de 4 a 5 anos residentes no ano de 2010 (IBGE) – 731 alunos. 
População na faixa etária de 4 a 5 anos registrada no sistema DataSus no ano de 2012 – 682 crianças. 
Probabilidade de população no ano de 2019 na faixa etária de 4 e 5 anos – 851 crianças. 
 

Diante dos fatos apresentados acima, observamos um grande aumento nas matriculas de 0 a 3 anos (creche) 
e de 4 a 5 anos (Pré escola). Portanto a Secretaria de educação do município vem priorizando o atendimento na 
Educação Infantil e buscando melhorar a qualidade da oferta do ensino para as crianças de 4 a 5 anos ampliando e 
reestruturando o atendimento a esta clientela. 

Assim, o oferecimento de atendimento as crianças na Educação Infantil no mínimo 4 (quatro) horas diárias para 
o turno parcial e de 7 (sete) horas para a jornada integral. 
 

Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 
 

 
 

Gráfico 1 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 1 do PME de Chapadão do Sul-MS 

META 1 - 22 Estratégias

19 Concluídas
02 Iniciadas
0 Não Iniciada
01 Em Desenvolvimento
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Informações Complementares: 
 

Em nosso município a Rede Municipal de Ensino possui um sistema único de inscrição para matrículas da 
Educação infantil, a qual é realizada na Secretaria Municipal de Educação, sendo assim, é lançado edital de oferecimento 
de vagas e periodicamente listagens disponibilizadas através de Diário Oficial no site da Prefeitura Municipal de 
Chapadão do Sul para efetivação de vagas nos Centros de Educação Infantil. 

Também no período das férias escolares é lançado o edital de férias, obedecendo os seguintes critérios para 
seleção ou prioridades para atendimento: 
 Criança, filha/o de mãe trabalhadora e/ou pai solteiro, mediante a comprovação do vínculo empregatício; 
 Criança com vulnerabilidade psicossocial, desde que esteja recebendo acompanhamento da rede e pais 

trabalhando; 
 Criança com deficiência, com laudo médico já entregue e pais trabalhando; 
 Criança cuja renda familiar seja de até quatro salários-mínimos nacionais, comprovados através de contracheque, 

ou declarações e pais trabalhando; 
 Residência dos pais ou responsáveis na cidade por no mínimo 1 (um) ano, com título de eleitor município; 
 Existência de vaga por faixa etária. 

O atendimento a demanda na Educação Infantil se dá através da Busca Ativa e as vagas projetadas são 
elaboradas de acordo com o Censo Escolar. 

Para atendimento aos profissionais da área de Educação e aos alunos portadores de necessidades especiais 
temos disponíveis na Secretaria Municipal de Educação a Coordenação especial, oferecimento de monitores e auxiliares 
em sala de aula. As creches e Pré escolas possui o Plano de Gestão, Regimento Escolar e o PPP – Projeto político 
Pedagógico. 

Realizamos bimestralmente a avaliação periódica com a participação da Comunidade Escolar, pais e 
responsáveis. 

Estão sendo realizadas a readequação dos prédios escolares conforme atendimento da demanda escolar e 
comunidade escolar, oferecimento de ônibus e escolares para a zona rural, ônibus escolares com acessibilidade e 
oferecimento de ônibus escolares a zona urbana para transporte aos alunos dos bairros mais longe. 

Proporcionamos treinamento aos servidores e profissionais de Educação lotadas nas creches e pré-escolas na 
área de Primeiros Socorros, TDAH – Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade e TEA – Transtorno do Espectro 
Autista. 

Diante do exposto, realizamos algumas ações como: Assegurar o atendimento das especificidades dos 
educandos com necessidades especiais, Edital de Matrículas e Rematrículas para Educação Infantil, Central de 
atendimento na Semed, Edital de matrícula para atendimento nas férias escolares, Edital de Rematrícula e matrícula 
nova na Educação Infantil (creche) e Edital de inscrição para verificação da demanda de vagas integrais para Educação 
Infantil (Pré-Escola) e Ensino Fundamental (1º ao 5º ano) na Rede Pública Municipal de Ensino para o ano letivo de 
2020.  

Contamos com a atuação da Inspeção de Ensino e do CME – Conselho Municipal de Educação para a emissão 
das Deliberações de funcionamento e fiscalização dos ambientes escolares. 

Além disso, o nosso principal objetivo é o de sensibilizar os pais a respeito da importância da criança na sala de 
aula e o oferecimento de uma educação de qualidade atendendo a demanda do município sem que nenhuma criança 
fique fora da escola. 

 
 

II – Meta sobre Ensino Fundamental 
 
META 2 - Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo 
menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano da vigência deste PME. 

Entendemos que o Ensino Fundamental de 9 anos é um período de extrema importância dentro da área de 
educação, o mesmo consiste em um dos níveis da educação básica direcionado na maioria das vezes para crianças e 
adolescentes na faixa etária de 6 a 14 anos de idade. O principal objetivo do ensino fundamental é a formação do 
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cidadão pois é nesta fase que o discente inicia a sua alfabetização começando a aprender a ler, escrever e realizar as 
operações simples na área de matemática. 

Durante este período o aluno deve adquirir o domínio da leitura e da escrita para o desenvolvimento e a 
capacidade de obter novos conhecimentos através destas habilidades, além  da capacidade de interpretação e raciocínio, 
também é necessário que o discente tenha uma compreensão do ambiente social em que esta inserido e que consiga 
evoluir está habilidade para sua progressão na área educacional futuramente. 

Neste período se trabalha a construção de conhecimentos para serem inseridos no Ensino Médio para adquirirem 
uma formação de qualidade e efetividade. 

A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 
 

INDICADOR 2A 
Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 95% 95% 95% 95% 

Dado Oficial (MS) 80,5% 100% 100% 100% 

Dado Municipal 85% 86% 98,3% 85% 

 
INDICADOR 2B 

Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental 
concluído. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 95% 95% 95% 95% 

Dado Oficial (MS) 70% 70% 61,2% 61,2% 

Dado Municipal 93% 89% 59,6% 70% 

 
Esta meta possui o objetivo de globalizar/oferecer o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população de 6 

a 14 anos, garantindo que pelo menos 95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até o último ano 
de vigência deste PME, e o de garantir até o ano de 2024 que alunos até os 16 anos de idade concluam o Ensino 
fundamental.  Desse modo, encontramos como grande desafio a busca em matricular os alunos que estão fora da escola 
que representam em sua maioria crianças de famílias mais pobres e/ou imigrantes de outras cidades, contudo, 
necessitamos de políticas públicas específicas. 

Referente ao indicador 2B dessa meta, ressaltamos o número de estudantes na faixa etária de 16 anos com 
Ensino Fundamental completo e que estão matriculados e frequentando o Ensino Médio 369, portanto não é possível 
indicar de forma correta o percentual por não termos disponíveis o número de habitantes com 16 anos nos dados 
disponibilizados pelo IBGE. 
 
Número de alunos Matriculados e frequentes no ano de 2018 (6 a 14 anos) – 4.083 alunos. 
Número de alunos Matriculados e frequentes no ano de 2019 (6 a 14 anos) – 4260 alunos. 
População na faixa etária de 6 a 14 anos residentes no ano de 2010 (IBGE) – 3.055 crianças/adolescentes. 
População na faixa etária de 6 a 14 anos registrada no sistema DataSus no ano de 2012 – 3.242 
crianças/adolescentes. 
Probabilidade de população no ano de 2019 na faixa etária de 6 a 14 anos – 3.660 crianças/adolescentes. 
 
Número de alunos Matriculados e frequentes no ano de 2018 (16 anos) no 1º ano do ensino Médio – 285 alunos. 
Número de alunos Matriculados e frequentes no ano de 2019 (16 anos) no 1º ano do Ensino Médio – 369 alunos. 
População na faixa etária de 16 anos registrada no sistema DataSus no ano de 2012 – 392 jovens. 
População na faixa etária de 16 anos registrada no Sistema TRE/MS Intranet: 260 jovens 
População que concluiu o Ensino Fundamental Completo registrada no Sistema TRE/MS intranet: 1.258 pessoas 
 

Podemos observar que o município de Chapadão do Sul-MS vem trabalhando com o intuito de atingir e até 
mesmo elevar acima de 100% a meta e percentuais estabelecidos pelo Plano Municipal de Educação, haja vista que o 
número de alunos no Ensino Fundamental vem aumentando com o passar dos anos. 
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Portanto, destacamos que para dar continuidade ao ensino nas escolas que oferecem o Ensino Fundamental são 
oferecidos: Transporte escolar, Distribuição de uniformes, cursos de empreendedorismo, projetos em diversas áreas do 
conhecimento, escolas de pais (interação família e escola), festas e exposições culturais, parcerias com empresas 
(SICREDI, Ardac), Convênio com a SEJUSP, Participação em eventos do Fetran, Agrinho, OBMEP, Olímpiadas de Língua 
Portuguesa, Projeto que abranja o meio ambiente (Conscientização do meio ambiente e premiação a alunos) e eventos 
que abranja a realização dos jogos escolares e competições em várias modalidades. 

Referente a questão de assegurar a continuidade da universalização do ensino fundamental de nove anos para 
toda a população, a Secretaria Municipal de Educação tem usado o Busca ativa, a frequência escolar (Bolsa Família), 
ampliação de vagas e reestruturação de novos espaços. O acesso ao Ensino Fundamental na Rede Municipal de Ensino 
é garantido ao estudante, visando assegurar o acesso à escola mais próxima da residência (atendendo a demanda) em 
idade escolar, além disso, também é garantido o transporte escolar ao aluno que reside a mais de 2 km da escola. 

Porém, oferecemos atendimento em três escolas Rurais:  Escola Municipal Aroeira (localizada no Assentamento 
Aroeira); Escola Municipal Pedra Branca (localizada na Comunidade Pedra Branca) e Escola Municipal Ribeirão Polo 
(localizada na Fazenda Iaco). Todas as escolas situadas na zona rural atendem as fazendas localizadas nas suas 
proximidades, e os alunos oriundos da zona rural próximos a cidade de Chapadão do Sul também são atendidos nas 
escolas municipais, estaduais e/ou privadas. 

Com o intuito de buscar a participação da família nos ambientes escolares, as escolas tem realizado a escola 
aberta com ações sociais voltadas à educação, saúde e lazer. 

Para o bom desempenho da educação são realizadas avaliações externas do rendimento escolar e avaliação 
Institucional em toda a Rede Municipal. 

 
Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 

 
Gráfico 2 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 2 do PME de Chapadão do Sul-MS 

 
 

Informações Complementares: 
 

Para garantir o acesso, a permanência e o sucesso na escola de todas as crianças de 6 a 14 anos de idade 
estamos buscando reduzir e acabar com a Evasão escolar, o índice de reprovação e a distorção idade/série através do 
sistema Busca Ativa e planejamento pedagógico de qualidade. Assim, nos anos iniciais executamos o programa PMALFA 
– Programa Mais Alfabetização, tendo como escolas contempladas: Escola Municipal Cecília Meireles e Escola Municipal 
Carlos Drummond de Andrade através do PDDE Interativo. 

O nosso município através das redes de ensino, tem como finalidade alfabetizar todos os alunos, até no final 2º 
ano do Ensino Fundamental de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na qual define que a alfabetização 
das crianças deverá ocorrer até o segundo ano do ensino fundamental, com o objetivo de garantir o direito fundamental 
de aprender a ler e escrever. 

META 2 - 33 Estratégias

20 Concluídas
10 Iniciadas
0 Não Iniciada
0 Em desenvolvimento
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Temos a finalidade de elevar os índices de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB em 25% nos Anos 
Iniciais e 30% nos Anos Finais do ensino Fundamental. 

Buscamos atualizar o acervo cultural da Biblioteca do SESI e oferecemos em seu ambiente vários programas e 
projetos sociais como: Tecnologia, robótica, Kits lego. Ensinando e estimulando de forma lúdica o raciocínio lógico o 
trabalho em equipe, a resolução de problemas, a criatividade e o desejo pela inovação, além do estímulo à pesquisa 
para incentivar a projetar e a construir. 

Para a inclusão escolar contamos em nosso Sistema de ensino, com profissional formado na área para 
atendimento a demanda de alunos portadores de DA – Deficiente Auditivo. Haja vista que na Rede Municipal de Ensino 
atualmente temos 01 (um) aluno DA - Deficiente auditivo matriculado e frequente na Escola Municipal Carlos Drummond 
de Andrade, e 01 um) aluno DA - Deficiente auditivo matriculado e frequente no CEI Esperança, os dois alunos possuem 
atendimento escolar com professora titular e Interprete de LIBRAS com formação na área. 

As escolas municipais contam com o acompanhamento pedagógico no ambiente escolar, com o 
acompanhamento e atendimento da Coordenação de Educação Especial nas Instituições de ensino municipais e na 
Secretaria Municipal de Educação. Ao executar as matriculas no inicio do ano letivo ou do aluno transferido é realizada 
a solicitação de laudos as crianças com necessidades especiais no ato da matrícula, e a adequação do número de alunos 
em sala de aula, de acordo com a deliberação expedida pelo Conselho. 

Na ampliação de atendimento ao Ensino fundamental firmamos parceria com o Centro Sócio Educativo Nossa 
Senhora das Graças (Oferecimento de servidores e subvenção de recursos municipais), Convênio com a SEJUSP – 
Projeto Atalaia/Patrulha Mirim (Oferecimento de servidores e subvenção de recurso municipais), e Parceria com a 
Secretaria Municipal de Cultura e Esporte (Projeto Música e Arte) com oferecimento de Profissionais de Educação. 

Realizamos a reestruturação anual da proposta pedagógica, respeitando as necessidades e desejos dos 
professores e estudantes para que haja aprendizagem efetiva, também a aplicação da prova de Avaliação de 
Desempenho Interna aos 5º e 9º anos do Ensino Fundamental da disciplina de Língua portuguesa e Matemática. Além 
disso, também são realizadas a aplicação da Prova Brasil e do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) para 
os 5º e 9º anos do Ensino Fundamental da disciplina de Língua Portuguesa e Matemática. 

Contudo, as redes de ensino Estadual e Municipal têm investido no acompanhamento constante do processo de 
ensino e de aprendizagem, com vista a garantir a qualidade da educação e a permanência do aluno na escola com o 
objetivo de combater a evasão escolar.  Porém, tem realizado a Avaliação Interna (diagnóstico) feitos pelos 1º e 2º 
anos do Ensino fundamental, planilha com nível de alfabetização, acompanhamento individual do aluno e geral da turma 
por área de conhecimento. 

Entretanto, para prevenir a evasão e combater a violência no ambiente escolar, implementamos nas escolas da 
Rede pública de ensino do município de Chapadão do Sul o Projeto PROCEVE (Programa de Conciliação para Prevenir a 
Evasão e a Violência Escolar), e a aplicação da Lei n. 1.083 de 08 de abril de 2016 (Torna obrigatória a 
Implementação de atividades com fins lucrativos para reparar danos no ambiente escolar na Rede municipal de ensino 
e dá outras providências). 

A Rede Municipal de Ensino garante a eficiência e eficácia do programa de Merenda Escolar, pois além do valor 
repassado pela União a estados e municípios por dia letivo para cada aluno e com base no Censo Escolar realizado no 
ano anterior ao do atendimento, a Prefeitura Municipal disponibiliza a Secretaria Municipal de Educação uma 
contrapartida para o oferecimento da alimentação escolar. Portanto, são oferecidos ao todo 9.499 refeições diárias, 
para um total de 4.558 alunos distribuídos nos CEIs e escolas municipais. 

No entanto, através dos Recursos do PNAE são oferecidas nos CEIs e escolas Municipais: 10.216 refeições, 
respeitando a importância de uma alimentação de qualidade objetivando o atendimento individualizado de suas 
necessidades nutricionais em consonância com o desenvolvimento na aprendizagem. 

Contudo, para o ano de 2020 lançamos um edital de inscrição para verificação da demanda de vagas integrais 
para Educação Infantil (Pré-escola) e Ensino Fundamental (1º aos 5º anos) na Rede Pública Municipal de Ensino, o qual 
será implantado para atendimento ao período integral nos CEIs, e o Edital de inscrição para atendimento de demanda 
em período integral da Pré escola ao 5º ano do Ensino Fundamental (utilização do Espaço do antigo prédio que 
funcionava a Escola Estadual Augusto Krug Neto), e do 6º ao 9º ano do Ensino fundamental (utilização do Centro Sócio 
Educativo Nossa senhora das Graças) no qual será implantado o Projeto SEMEAR. 
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III – Meta sobre Ensino Médio 

 
META 3 - Colaborar com os entes federados para universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população 
de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste plano, a taxa líquida de matrículas 
no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

 
É importante ressaltar que essa etapa da educação não é de competência da Rede Municipal de Ensino, a mesma 

é de responsabilidade do governo Estadual, e o município tem como atributo apenas o de Colaborar, pois é considerado 
como um período em que o aluno está sendo preparado para ingressar no Ensino superior e no mercado de trabalho. 

Assim, a Secretaria de Educação colabora com o oferecimento de salas de aulas nas escolas rurais, além de 
toda a manutenção do ambiente, alimentação escolar e transporte de escolares entre outras necessidades. 

A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 
 
 

INDICADOR 3A 

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

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 85% 85% 85% 85% 

Dado Oficial (MS) 77,5% 81,3% 77,9% 77,9% 

Dado Municipal 70% 77% 85,9% 66,4% 

 
INDICADOR 3B 

Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 a 17 
anos. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 85% 85% 85% 85% 

Dado Oficial (MS) 57,8% 60,7% 51% 51% 

Dado Municipal 70% 77% 49,2% 894 alunos 

 
 

Temos uma parceria entre a rede Estadual e a Rede Municipal que objetiva no direcionamento das vagas para 
acesso ao Ensino Médio, beneficiando a continuidade dos estudos aos alunos concluintes do 9º ano do Ensino 
Fundamental. Nesse sentido, a Secretaria Municipal de Educação firmou parceria com a Secretaria de Estado de 
Educação juntamente com a Rede Estadual de Ensino para a oferta de Ensino Médio na zona rural. 

Para o cumprimento desta Meta foram oferecidos: Transporte escolar, material pedagógico, material 
permanente, alimentação e hospedagem para professores. 

Com o objetivo de incentivar os jovens a prosseguir em seus estudos, fizemos uma parceria com o Programa 
Jovem Aprendiz Rural do SENAR/MS (Parceria Prefeitura e Sindicato Rural abrangendo as grandes empresas), com a 
finalidade de estimular os jovens profissionalmente, pois o aluno que concluir o curso recebe o Certificado de 
Aprendizagem Rural e poderá facilmente ingressar no mercado de trabalho com qualificação adicional. 

 
Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 
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Gráfico 3 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 3 do PME de Chapadão do Sul-MS 
 

Informações Complementares: 
Para o cálculo dos indicadores desta meta não temos o registro exato do número da população de 15 a 17 anos 

que frequenta a escola e sim o número de matrículas de jovens que possuem esta faixa etária. Portanto registramos 
no indicador o número de alunos matriculados no ano de 2019. 
Número de alunos Matriculados e frequentes no Ensino Médio do ano de 2018 (1º ao 3 ano) – 909 alunos. 
Número de alunos Matriculados e frequentes no Ensino Médio do ano de 2019 (1º ao 3 ano) – 894 alunos. 
População na faixa etária de 16 a 17 anos registrada no Sistema TRE/MS Intranet: 260 pessoas. 
População na faixa etária de 15 a 17 anos residentes no ano de 2010 (IBGE) – 1.108 pessoas. 
População na faixa etária de 15 a17 anos registrada no Sistema DataSus (2012) – 1.177 pessoas. 
População registrada no Sistema TRE/MS Intranet sem ter discriminada a faixa etária e que tem o Ensino Médio 
Incompleto: 2.418 pessoas. 

 
 

IV – Meta sobre Educação Especial/Inclusiva 
 
 
META 4 - Universalizar para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais de 
desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, o acesso à Educação Básica e ao atendimento Educacional 
Especializado, preferencialmente na Rede Regular de Ensino, com a garantia do sistema Educacional Inclusivo de Salas 
de Recursos Multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, Públicos ou conveniados. 
 

Entendemos que a Educação Especial e Inclusiva é um procedimento pedagógico que deve ser ofertado em 
todas as escolas do ensino regular ou em instituições especializadas, possui como público alvo todas as pessoas que 
possuem algum tipo de necessidades educacionais especiais. Assim, o principal objetivo do sistema de ensino é o de 
promover a integração entre todas as pessoas matriculadas em um mesmo ambiente, e para que essa finalidade seja 
alcançada é necessário que ocorra uma melhor conexão entre as políticas públicas, instituições de ensino, família e 
profissionais capacitados para o exercício da área. 

Apesar disso, as questões referentes a educação especial e inclusiva inserem-se na totalidade que envolvem 
adequações necessárias ao ambiente escolar para a integração das pessoas portadoras de Necessidades Educacionais 
Especiais enquanto cidadãos com direitos e deveres de participação. 

A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 

META 3 - 02 Estratégias

02 Concluídas
0 Iniciada
0 Não Iniciada
0 Em desenvolvimento
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INDICADOR 4A 

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

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 

Dado Oficial (MS) 86,1% 90,4% 84,7% 84,7% 

Dado Municipal 91% 95% 86,7% 183 pessoas 

 
INDICADOR 4B 

Percentual de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TDG e altas 
habilidades ou superdotação que estudam em classes comuns de educação 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 

Dado Oficial (MS) 89,9% 94,3% 81,6% 81,6% 

Dado Municipal 90% 95% 62% 112 pessoas 

Esta meta possui o objetivo de matricular todas as crianças e jovens de 04 a 17 anos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação e ofertar atendimento educacional 
especializado para todos esses alunos de preferência nas escolas públicas. Possui o principal objetivo de garantir ao 
Sistema de ensino uma educação inclusiva oferecendo aos alunos, salas de recursos multifuncionais e serviços 
especializados. 

Porém, atualmente em nosso município não possuímos dados registrados que mostram quantas crianças e 
jovens tem deficiência, transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação, sendo assim, ainda 
não temos um diagnóstico concreto de quantas pessoas com deficiência estão fora da escola.  

Contudo, verificamos que não há dados para o monitoramento desta meta, pois no registro do censo 
Demográfico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) não possuem informações necessárias que 
permitem identificar a real situação da inclusão das pessoas de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento de altas habilidades ou superdotação. 

Para atendimento a educação Especial e Inclusiva consta no município Sala de recursos em uma escola da rede 
Estadual e em uma escola da Rede Municipal, além de ser oferecido os Recursos Multifuncionais aos PNEs na Escola 
APAE que tem como objetivo a oferta do Atendimento Educacional Especializado – AEE, prestado de forma 
complementar ou suplementar aos estudantes com necessidades educacionais especiais matriculados em classes 
comuns do ensino regular, assegurando-lhes condições de acesso, participação e aprendizagem.  

A respeito de garantir a adequação, a acessibilidade, bem como a oferta do transporte acessível para os alunos 
com deficiência a Secretaria Municipal de Educação buscou realizar conforme a necessidade da demanda e recursos 
disponíveis a infraestrutura adequada para atendimentos aos alunos matriculados nos estabelecimentos do município. 
Desse modo oferecemos: Atendimento de Sala de Recursos na Escola Municipal Cecília Meireles; Atendimento com a 
Coordenação de Educação Especial (Secretaria Municipal de Educação, Escolas e CEIs municipais), interprete de Libras 
a alunos que buscam pela demanda. 

Além disso, o CME – Conselho Municipal de Educação publicou a Deliberação CME n. 060, de 08 de novembro 
de 2017 que dispõe sobre a Educação Escolar de alunos com necessidades educacionais especiais no Sistema Municipal 
de Ensino de Chapadão do Sul.  

Assim temos os seguintes números de alunos: 
Número de alunos matriculados na escola APAE (Escola Filantrópica) – 71 alunos. 
Número de alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino (Inclusão) – 100 alunos. 
Número de alunos matriculados na Rede estadual de Ensino (Inclusão) – 12 alunos. 
 

Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 
 



 
 
 
 

Diário Oficial 
CHAPADÃO DO SUL – MS 

 
 

 

 

 

Diário Oficial |                            | Página  16 

Ano XIV | Nº 2.339 |                                                             Segunda-feira | 27 de Julho de 2020                                                      www.chapadaodosul.ms.gov.br 

 

 
 

Gráfico 4 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 4 do PME de Chapadão do Sul-MS 
 
 

Informações Complementares: 
Os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino com Necessidades Educacionais Especiais, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, estão inseridos na Rede de ensino regular e recebem 
atendimento Especializado – AEE. 

Para esta Meta foram oferecidos:  Auxiliares aos alunos Portadores de Necessidades Pessoais, Capacitação aos 
profissionais de educação, Frequência Escolar (Bolsa Família), Parceria com a APAE: Atendimento em Equoterapia 
(atendimento a crianças com necessidades especiais), Salas de Recursos e Capacitação aos professores. 

Na Rede Municipal de Ensino atendemos alunos com necessidades especiais portando as seguintes deficiências: 
-TEA – Transtorno do Espectro Autista: 19 alunos frequentes. 
- DI – Deficiente Intelectual: 20 alunos frequentes. 
- TDAH – Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade: 54 alunos frequentes. 
- TOD – Transtorno Opositivo Desafiador: 02 alunos frequentes. 
- PC – Paralisia Cerebral: 01aluno frequente. 
- DA – Deficiente Auditivo: 02 alunos frequentes. 
- DF – Deficiente Físico: 02 alunos frequentes. 

No total são atendidos 100 alunos na Rede municipal, 71 alunos na escola APAE e 12 alunos na Rede Estadual 
no ano de 2019 e no ano de 2018 foram atendidos 198 Portadores de Necessidades Especiais nas Escolas Públicas e 
privadas. 

As escolas e CEIs ainda não possuem o nível de acessibilidade adequado, mas possuem rampas, portas largas 
e banheiros adaptados. 

Contudo, a Secretaria Municipal de Educação ofereceu aos profissionais de Educação palestras sobre Inclusão 
com anseio democrático, TDAH – Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade, TEA – Transtorno do Espectro 
Autista, Afeto na Aprendizagem, Aprendizagem Significativa e Neurociências e a Educação.  

 
 

 V – Meta sobre Alfabetização. 
 
META 5 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. 

 

META 4 -14 Estratégias

05 Concluídas
06 Iniciadas
0 Não Iniciada
03 Em desenvolvimento
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O Ensino Fundamental é a base de construção do conhecimento do aluno, portanto a alfabetização é considerada 
como um processo que consiste em saber ler, escrever e compreender determinado textos, utilizando os diversos 
recursos de ortografia.  

 Sendo assim, para propiciar a construção do saber e efetivação do processo de alfabetização houve uma 
reestrutura no sistema educacional, que tem como finalidade alfabetizar todos os alunos até no final do 2º ano do 
Ensino Fundamental. De acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC a alfabetização das crianças deverá 
ocorrer até o segundo ano do ensino fundamental, com o objetivo de garantir o direito fundamental de aprender a ler 
e escrever.  

Portanto, acreditamos que a meta 5 é de extrema importância, uma vez que nessa faixa etária ainda 
encontramos alunos com significativas dificuldades em leitura, escrita e matemática, fatores esses que vem expressos 
nos resultados advindos da Provinha Brasil e na Avaliação ANA.  

Desse modo, buscamos capacitar nossos profissionais de educação oferecendo cursos e estudos na área da 
aprendizagem, e a escola por sua vez, busca desenvolver seu trabalho com o apoio do reforço escolar e atividades que 
visa a forma mais adequada e efetiva de alfabetização. 

A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 

INDICADOR 5A 

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

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 100%  100%  

Dado Oficial (MS)  -   15,2%  

 Dado Municipal 

40,0% 
34,04% 
30,68% 
45,85% 
27,27% 

-  
8,9% 

 

INDICADOR 5B 

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

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 100% 100% 100%  

Dado Oficial (MS)  -  - 29,2%   

 Dado Municipal 

74,74% 
74,47% 
68,18% 
65,57% 
59,09% 

- 14,5%  

INDICADOR 5C 

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

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 100%      

Dado Oficial (MS)  -  - 57,7%   

 Dado Municipal 

38,78% 
31,46% 
29,41% 
43,59% 
45,45% 

-  49,4%  

No ano de 2016 foi orientado a registrar as notas de todas as escolas do município obtidas na Provinha Brasil 
conforme descritas no Quadro de Escala de Proficiência. 

A meta tem como objetivo alfabetizar todas as crianças no máximo até o 3º ano do Ensino Fundamental até 
o ano de 2024, consta que a avaliação estabelecida para essa alfabetização se destaca na aprendizagem adequada em 
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leitura, escrita e matemática. Portanto, as ações a serem desenvolvidas para esta meta, está na melhoria da qualidade 
na formação inicial e continuada dos professores e na realização de políticas públicas que visem o fortalecimento de 
comunidades leitoras nas instituições. 

Em 2017, a Base Nacional Comum Curricular – BNCC foi aprovada determinando que as crianças sejam 
alfabetizadas até o 2º ano do Ensino Fundamental. 

No ano de 2017 consta registrado no site do QEDu (site: https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-
do-sul/proficiencia) a seguinte proficiência:  

Leitura e interpretação (Português) – Resultado 2017. Observações: 

Quantidade de 
alunos 

Nível Percentual Percentual 
atingido 

Presença na Prova Brasil: 
de 321 alunos, 295 
realizaram a prova Brasil. 
92% de taxa de 
participação. 

43 Avançado 13%  
58% 143 Proficiente 45% 

114 Básico 36% 

20 Insuficiente 6% 

Resolução de Problemas (Matemática) – Resultado 2017. Observações: 

Quantidade de 
alunos 

Nível Percentual Percentual 
atingido 

Presença na Prova Brasil: 
de 321 alunos, 295 
realizaram a prova Brasil. 
92% de taxa de 
participação. 

22 Avançado 7  
42% 113 Proficiente 35 

134 Básico 42 

51 Insuficiente 16 

Número de alunos Matriculados no 3º ano do Ensino fundamental no ano de 2018: 521 alunos. 
Número de alunos Matriculados no 3º ano do Ensino fundamental no ano de 2019: 570 alunos. 

Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 
 

 
Gráfico 5 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 5 do PME de Chapadão do Sul-MS 

 
Informações Complementares: 

Ressaltamos que a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) ocorre de dois em dois anos desde a sua 
implantação, e o município de Chapadão do Sul em Proficiência de Leitura se encontra no Nível 2: 518 pontos, em 
escrita no nível 4: 512 pontos, em matemática no nível 2: 516 pontos. 

META 5 - 8 Estratégias

04 Concluídas
01 Iniciada
01 Não Iniciada
03 Em desenvolvimento

https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-do-sul/proficiencia
https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-do-sul/proficiencia
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Para o cumprimento desta meta foram oferecidos: Transporte escolar, curso PNAIC (Pacto Nacional pela 
Alfabetização na Idade Certa), Programa mais Alfabetização (PMALFA) que tem como objetivo o incentivo à leitura, 
escrita e matemática, Projeto de Leitura “Costurando Histórias” (ações que envolve reunião com a família da criança 
adolescente, presença e participação dos pais na sala de aula com a prática da história de vida da criança e adolescente, 
bem como as lembranças de momentos importantes vividos com a família), Atividades complementares: Reforço, 
avaliação interna da disciplina de Língua Portuguesa e Matemática, avaliação interna e diagnóstico expressando em 
gráficos individual (aluno) e por turma (escola) os resultados da aprendizagem, Estudos da BNCC – Base Nacional 
Curricular Comum, formação Continuada ministrada pela Coordenação Pedagógica da Semed e parceria com a Biblioteca 
SESI curso de robótica. 

Contudo, no ano de 2019 a Secretaria Municipal de Educação foi contemplada pelo Ministério da Educação com 
o programa de inovação educação conectada, sendo contempladas 03 (três) escolas e 05 (cinco) CEIs municipais 
destinando aos professores a possibilidade de conhecer novos conteúdos educacionais para proporcionar aos alunos o 
contato com as novas tecnologias educacionais. O programa será desenvolvido em três fases: Indução ou adesão, 
expansão, sustentabilidade. 
 
 

 VI – Meta sobre Educação Integral. 
 
META 6 - Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de 
forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos alunos da educação básica. 

 
Sabemos que com a aprovação do Plano Nacional de Educação – PNE a Educação em período Integral se tornou 

uma modalidade importante, que tem como objetivo o de garantir o desenvolvimento dos alunos em todas as suas 
dimensões, intelectual, física, emocional, do cuidado com a saúde, social e cultural e se constituir como projeto coletivo 
visando a educação integral de sua clientela. 

Diante disso, a Educação em Tempo Integral expressa a opção por um projeto educativo interligado, em 
harmonia com a vida, as necessidades, possibilidades e interesses dos alunos. 

A Educação em Tempo Integral oferece aos seus alunos oportunidades para que estude e produza artes, 
conheçam e valorizem sua história e seu patrimônio Cultural, para que adquiram uma atitude responsável diante da 
sociedade, aprendam a respeitar os direitos humanos e os das crianças e adolescentes.  Permitem aos alunos para que 
sejam cidadãos criativos, empreendedores e consciente de suas responsabilidades e direitos. 

Além disso, tem o objetivo de formar cidadãos capazes de ajudar o seu próximo e a humanidade a se tornarem 
cada vez mais justos e solidários, a respeitar as diferenças e a promover a convivência pacífica e fraterna entre todos. 

A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 

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

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 50% 50% 50% 50% 

Dado Oficial (MS) 14,7% 15,4% 13,4% 13,4% 

Dado Municipal 15% 15% 15,6% 36,5% 

INDICADOR 6B 

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

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 25% 25% 25% 50% 

Dado Oficial (MS) 79,6% 83,6% 77,9% 13,4% 

Dado Municipal 81% 85% 76,9% 68% 

A meta 6 traz o objetivo de oferecer a Educação em Tempo Integral no mínimo em 50% das escolas públicas 
abrangendo a jornada diária de sete horas ou mais até o ano de 2024, e garantir para que no mínimo 25% dos alunos 
da Educação Básica, sejam atendidos em jornadas diárias de até sete horas ou mais até o fim da vigência deste plano. 
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Porém, um dos principais objetivos do oferecimento da Educação em Tempo Integral é o de ofertar uma 
educação de qualidade aos alunos durante a jornada  escolar, proporcionando oportunidades de aprendizagem advindas 
do acesso à cultura, conhecimentos gerais, conhecimentos financeiros, arte, letramento e produção textual,  esporte, 
ciência e suas tecnologias e informática,  estabelecidas e planejadas através de atividades com finalidades pedagógicas 
e devidamente alinhadas ao Plano de Gestão, a Base Nacional Curricular Comum, a LDB e ao Projeto Político Pedagógico 
da Instituição de Ensino. 

Em 2018 foram registrados a quantia de 435 alunos na educação infantil e 157 alunos no Ensino Fundamental 
que frequentavam a escola por mais de 7 horas diárias, abrangendo os CEIs Municipais e as escolas do Campo. Já no 
ano de 2019 foram registrados a quantia de 461 alunos na educação infantil e 435 alunos no Ensino Fundamental. 

O percentual para esta meta foi realizado sobre o número de matrículas na Educação Infantil e nas escolas da 
rede municipal que ofertam a Educação Infantil e o Ensino Fundamental em período integral dividido pelo número de 
escolas públicas (05 CEIs e 08 escolas). 

Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 
 

 
 

Gráfico 6 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 6 do PME de Chapadão do Sul-MS 
 
 

Informações Complementares: 
Para o cumprimento desta Meta buscamos firmar Convênio com a 4ª Companhia Independente de Policia Militar: 

Projeto Atalaia/Patrulha Mirim; a cedência do Prédio da Escola Técnica (CEEP Arlindo Neckel) para atendimento em 
período integral de 256 crianças,  atendemos 179 crianças  nos CEIs e escolas do Campo em período integral, firmamos 
parceria com o Centro sócio Educativo Nossa Senhora das Graças: Atividades Complementares, firmamos parceria com 
a Secretaria de Cultura e Esportes: Banda Municipal, aula de instrumentos musicais, escolinhas de futebol, aula de 
natação, judô, capoeira entre outros. 

Para iniciar o ano de 2020 em dezembro do ano de 2019 solicitamos a publicação de Edital: edital nº 
003/2019 – Edital de Inscrição para verificação da demanda de vagas integrais para Educação Infantil (Pré-
escola) e Ensino Fundamental (1º aos 5º anos) na Rede Pública Municipal de Ensino, e também a Divulgação de Edital 
de Rematrícula e Matrícula Nova na Educação Infantil (creche) da rede Pública Municipal de Ensino (Rematrículas para 
vaga Integral e pedido de permuta – parciais e/ou integrais). 

Firmamos parceria com o Governo Estadual para a cedência e concessão de prédio público para uso do município 
(antiga Escola Estadual Augusto Krug Neto), onde será instalada uma escola de tempo integral denominada como 
Projeto Semear (extensão da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade) abrangendo a etapa da Pré-escola ao 5º 
ano do ensino Fundamental, também firmamos parceria com o Centro Sócio Educativo Nossa Senhora da Graças 

META 6 - 6 Estratégias

01 Concluída
05 Iniciadas
0 Não Iniciada
0 Em desenvolvimento
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(Extensão da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade) para o funcionamento de uma escola em Tempo Integral 
denominada Projeto Semear abrangendo a etapa do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental tendo como mantenedora a 
Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul e Secretaria Municipal de Educação, a qual estará em funcionamento durante 
o ano de 2020. 

 
VII – Meta sobre Aprendizado Adequado na Idade Certa 

(Qualidade na Educação). 
 
META 7 -   Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo 
escolar e da aprendizagem, de modo a atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB. 

 
Entendemos que a educação possui um grande impacto em todas as áreas de nossa vida, e que ela é um direito 

fundamental que ajuda no desenvolvimento de um país, como também no desenvolvimento individual de cada aluno. 
Além disso, é por meio do sistema educacional que garantimos nosso desenvolvimento social, econômico e cultural. 

Sendo assim, consideramos esta meta a mais importante para o Sistema Educacional, pois abrange a qualidade 
na educação em todas as etapas de ensino e tem como objetivo o de atingir as médias nacionais para o IDEB. 

Diante do exposto, a qualidade na Educação e o Aprendizado adequado na idade certa pode ser considerado 
como algo individual, uma vez que o interesse a área de conhecimentos surge de acordo com os interesses pessoais, 
sociais ou políticos, portanto, a função do setor educacional é buscar por políticas públicas que fortaleçam o ensino e 
melhore a qualidade da educação. 

A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 

INDICADOR 7A 
Média do Ideb dos anos iniciais do ensino fundamental 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 5,0 - 6,0  

Dado Oficial (MS) 5,5  -  5,2  

Dado Municipal 5,4  -  5,3  

INDICADOR 7B 
Média do Ideb dos anos finais do ensino fundamental 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 4,6 - 5,5  

Dado Oficial (MS) 4,5 -  4,1  

Dado Municipal 4,2 -  3,7  

INDICADOR 7C 
Média do Ideb do ensino médio 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 4,3 - 5,2   

Dado Oficial (MS) 3,7 - 3,6  

Dado Municipal 3,7 -  3,6  

 A meta 7 trata-se de avaliar a qualidade da educação que está sendo ofertada pelo município e tem como 
principal objetivo o de projetar o educando para o futuro, tem a finalidade de melhorar o Fluxo escolar e a aprendizagem, 
de forma que venha a aumentar as médias do IDEB, redução das taxas de reprovação, abandono e distorção idade-
série no ensino fundamental e no ensino médio  até o final da vigência do Plano Municipal de Educação.  

Um dos grandes desafios desta meta é o de promover um histórico de crescimento dos indicadores, além de 
estabelecer trajetórias que possam influenciar a próxima etapa. Além disso, é importante verificar que os anos finais 
do Ensino Fundamental geralmente não consegue dar continuidade ao crescimento apresentado pelos anos iniciais, 
fatores que podem ser advindos através dos índices de evasão e reprovação observados na etapa, portanto, são 
necessárias a construção de políticas públicas que tenham o enfoque na aprendizagem dos estudantes. 

Referente ao Ensino Médio, a meta não foi cumprida dentro do prazo estabelecido e possui o objetivo de 
melhorar a aprendizagem e de diminuir as altas taxas de reprovação e abandono ocasionadas nesta etapa, faz 
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necessário que se crie políticas públicas que torne o ensino mais atrativo e com currículo diversificado. Portanto, a 
implementação de uma Base Nacional Comum Curricular tem como objetivo o de estimular uma evolução na qualidade 
e igualdade desta etapa do ensino.  

Consta registrado no site QEDu (https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-do-sul/ideb) as seguintes 
médias do Ideb: 

Média do Município: 5,3                                           Ano: 2017. 

Anos Iniciais: 
5,3 

Média da Proficiência Português: 
208,99 

Média da Proficiência 
Matemática: 217,59 

Nível: 4 

Anos Finais:4,5 Média da Proficiência Português: 
261,87 

Média da Proficiência 
Matemática: 264,11 

Nível: 6 

 
Média das Escolas do Município - Ano: 2017. 

Escola Anos 
Iniciais 

Média 
Proficiência 
Português 

Nível: Média 
Proficiência 
Matemática 

Nível: 

E.M. Cecília Meireles 5,5 214,96 4 218,02 4 

E.M. Carlos D. Andrade 4,6 263,48 6 267,24 6 

E.M. Érico Veríssimo 5,5 214,37 4 222,55 4 

E.E. Jorge Amado 4,0 247,09 5 255,85 6 

 
Média das Escolas do Município - Ano: 2017. 

Escola Anos 
Finais 

Média 
Proficiência 
Português 

Nível: Média 
Proficiência 
Matemática 

Nível: 

E.M. Cecília Meireles 4,5 273,15 6 266,73 6 

E.M. Carlos D. Andrade 5,2 207,57 4 217,04 4 

E.E. Jorge Amado 5,5 204,06 4 217,19 4 

No ano de 2016 pela estatística (IBGE), o município de Chapadão do Sul dispunha de 19 escolas contenho 
190 salas de aula, que atendia crianças e jovens matriculadas na Educação Infantil, Ensino fundamental e Ensino Médio, 
e dispunha para atendimento de 568 professores. Desse modo, verifica-se que do ano de 2017 até o momento atual a 
quantidade de salas de aulas, matrículas e professores vem aumentando gradativamente, todas as escolas do município 
passaram por readequação e reestruturação dos espaços e conta com 609 professores (Rede pública, privada e 
Filantrópica). 

 
 

Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 
 

 IDEB:   

 2013 2015 2017 

IDEB anos iniciais 5,4 5,5 - 

Metas anos iniciais 5,0 5,3 5,6 

IDEB anos finais 4,6 * - 

Metas anos finais 4,9 5,3 5,5 

Gasto por aluno/ano 5.607,67 NT - 

*Número de participação na Prova Brasil insuficiente para que os resultados sejam divulgados. 
NT = Não transmitiu por meio do SIOPE os dados de recitas e investimentos em educação. 
Fonte: IBGE/SIOPE/INEP/TCE-MS. 

https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-do-sul/ideb
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Gráfico 7 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 7 do PME de Chapadão do Sul-MS 

 
Informações Complementares: 

Para o cumprimento desta meta, estudamos e implementamos nos ambientes escolares a Base Nacional 
Curricular Comum realizando estudos por área em parceria com os orientadores de ensino dos anos iniciais e finais, 
elaboramos diretrizes para a Educação Básica (Ensino Regular e Ensino em Tempo Integral). 

A Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação realiza anualmente a avaliação interna das 
disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática na etapa do ensino fundamental e o planejamento bimestral sobre as 
ações pedagógicas, o monitoramento sobre a qualidade da educação, elaboraram o Plano de gestão e os Projetos 
escolares abrangendo as diversas áreas de conhecimento. 

A Secretaria Municipal de Educação mantém as escolas do Campo: Escola Municipal Aroeira situada no 
Assentamento Aroeira; Escola Municipal Ribeirão situada na Fazenda Iaco Agrícola, Escola Municipal Pedra Branca 
situada na comunidade Pedra Branca. 

Aos profissionais de Educação foram oferecidos cursos de capacitação e palestras motivacionais na semana 
pedagógica em todo início de semestre: Educação Emocional – palestra da Dra. Simone Ferri; Pedagogia Sistêmica – 
palestra da Psicóloga e Pedagoga Dilma Caetano; Afeto na Aprendizagem, Aprendizagem Significativa e Neurociências 
e a Educação – palestra da Dra. Katyuscia Oshiro; Qual é o meu Sonho? – palestrante Airton Rodrigues. 

Por fim, o município foi contemplado através do Governo Federal do Programa de Inovação Educação Conectada 
para início do ano de 2020. O objetivo do Programa de Inovação Educação Conectada, desenvolvido pelo Ministério da 
Educação e parceiros é apoiar a universalização do acesso à internet de alta velocidade e fomentar o uso pedagógico 
de tecnologias digitais na Educação Básica. As escolas contempladas foram: Escola Municipal Érico Veríssimo, Escola 
Municipal Carlos Drummond de Andrade, Escola Municipal Cecília Meireles, CEI Esperança, CEI Pingo de Gente, CEI 
Sibipiruna, CEI Sonho Meu e CEI Flamboyant. 
 
 

VIII – Meta sobre a Escolaridade Média. 
 
META 8 -   Colaborar para elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo 
a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, 
da região de menor escolaridade do país e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não 
negros declarados à Fundação Instituição Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE. 
 

META 7 - 23 Estratégias

13 Concluídas
09 Iniciadas
0 Não Iniciada
01 Em Desenvolvimento
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Esta meta tem como foco principal colaborar com a inclusão dos grupos considerados mais vulneráveis, o 
principal objetivo de elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade, de modo a alcançar no mínimo 
12 anos de estudo até o ano de 2024, almejando a população no campo e a de menor escolaridade do país e dos 25% 
mais pobres e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados no IBGE. Entretanto, os dados do 
IBGE são referentes ao ano de 2010 e ainda não traz fatores verídicos que comprovem os dados que realmente 
necessitamos para chegarmos a uma porcentagem correta nos indicadores. 

Consta no sítio do IBGE (http://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/chapadaodosul/pesquisa) que a incidência de 
pobreza na cidade de Chapadão do Sul é de 24,99%. 

É importante ressaltar que o Ensino Médio é de competência do governo estadual, e para atendimento desta 
etapa, temos no munícipio 6 (seis) escolas que oferecem atendimento no Ensino Médio (03 escolas públicas e 03 
privadas), também existe uma parceria entre a Rede Municipal e Estadual para oferecer o atendimento ao ensino médio 
em 02 escolas na zona rural. 

Em 2018 foram atendidos 909 alunos no Ensino médio e no ano de 2019 contamos com o registro de 894 
alunos. Porém consta no registro do TRE que 2.418 pessoas residentes no município de Chapadão do Sul possui o 
Ensino Médio Incompleto e a faixa de 5.014 pessoas residentes no município possui o Ensino Médio completo.  

A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 

INDICADOR 8A 

 
Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade 

 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 12 12 12 12 

Dado Oficial (MS) 9,7 9,7  10 10 

Dado Municipal 9 9 9,7  11,84 

INDICADOR 8B 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residentes na área 
rural. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 12 12 12 12 

Dado Oficial (MS) 7,3 7,3  7,3 10 

Dado Municipal 8 8 - - 

INDICADOR 8C 

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos pertencentes aos 25% 
mais pobres (renda domiciliar per capita). 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 25% 25% 25% 25% 

Dado Oficial (MS) 8,40% 8,40% 7,9% 7,9% 

Dado Municipal 4% 4% - - 

INDICADOR 8D 

Razão percentual entre a escolaridade média de negros e não negros na 
faixa etária de 18 a 29 anos. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 91,60% -  87% - 

Dado Oficial (MS) - - - - 

Dado Municipal 91,60% - 87% - 

INDICADOR 8E 

Percentual da População de 18 a 29 anos com menos de 12 anos de 
escolaridade. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista   0% 0% 

Dado Oficial (MS)   77,0% 77,0% 

Dado Municipal   48,8% 39,7% 

INDICADOR 8F 
Percentual da População de 18 a 29 anos residente no campo com menos 

de 12 anos de escolaridade. 

http://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/chapadaodosul/pesquisa
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2016 2017 2018 2019 

Meta prevista - - 0% 0% 

Dado Oficial (MS) - - 94,2% 94,2% 

Dado Municipal - - 63,5% 67,4% 

INDICADOR 8G 

Percentual da População de 18 a 29 anos entre os 25% mais pobres com 
menos de 12 anos de escolaridade 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista - - 0% 0% 

Dado Oficial (MS) - - 92,4% 92,4% 

Dado Municipal - - 73,5% 79,5% 

INDICADOR 8H 

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

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista - - 0% 0% 

Dado Oficial (MS) - - 84,8% 84,8% 

Dado Municipal - - 61,1% 67% 

Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 
 

 
 

Gráfico 8 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 8 do PME de Chapadão do Sul-MS 
 
 

Informações Complementares: 
Para o cumprimento desta meta há o oferecimento da Educação de Jovens e Adultos na Escola Estadual Jorge 

Amado no período noturno, oferecimento de transporte escolar para alunos oriundos da zona rural, a divulgação do 
período de matrículas para atendimento a demanda de procura pela etapa de ensino, incentivo a participação das Provas 
do Enceja. 

Apoio ao Programa Jovem Aprendiz Rural do SENAR/MS (Parceria Prefeitura e sindicato rural com as grandes 
empresas), com o objetivo de estimular os jovens profissionalmente, o aluno que concluir o curso recebem o certificado 
de Aprendizagem Rural e poderão facilmente ingressar no mercado de trabalho com qualificação adicional. 
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IX – Meta sobre a alfabetização e Alfabetismo Funcional de Jovens e Adultos. 

 
META 9 -  Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três 
inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PME, e radicar o analfabetismo absoluto e 
reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 
 

Esta meta deveria ser reescrita de acordo com a realidade abrangente em nosso país, substituindo a palavra 
elevar para reduzir a taxa de analfabetismo, uma vez que segundo o IBGE (2010) no estado de Mato Grosso do Sul a 
taxa de analfabetismo correspondia a 8,5%, e em 2015 passou a ser de 6,5%, portanto, consta registrado no 
observatório do PNE  que até o ano de 2015, 92% da população era alfabetizada, ou sejam sabiam ler e escrever.  

Sendo assim, acredita-se que um dos principais objetivos desta meta, seria o de reduzir a porcentagem de 
pessoas com mais de 15 anos que sejam analfabetas funcionais, uma vez que no ano de 2018, 29% dos brasileiros 
maiores de 15 anos eram considerados analfabetos funcionais (IBGE – Estimativa). 

Além disso, segundo o site do TRE (Tribunal Regional Eleitoral – site: http://www.tre-ms.jus.br/) no município 
de Chapadão do Sul no ano de 2018, houve o registro de 448 pessoas que se autodeclararam como analfabetas 
abrangendo  a porcentagem de 2,58%, sendo que  o  total da população da época era de 17.344 pessoas. 

Já no ano de 2019, houve o registro de 517 pessoas que se autodeclararam como analfabetas abrangendo a 
porcentagem de 2,64% sendo que o total da população registrada foi de 19.549 pessoas. Porém, atualmente em 
Chapadão do Sul existe a possibilidade de uma estimativa de 21.549 pessoas acima de 15 anos. 

Além disso, registra-se em Chapadão do Sul o seguinte grau de instrução: 
 Analfabetos: 517 pessoas; 
 Lê e escreve: 1.145 pessoas; 
 Ensino Fundamental Incompleto: 4.841 pessoas; 
 Ensino fundamental completo: 1.258 pessoas. 

Número de alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos no ano de 2018: 647 estudantes. 
Número de alunos matriculados na Educação de Jovens e adultos no ano de 2019: 405 estudantes. 
A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 

INDICADOR 9A 
Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 95% 95% 93,50% 93,50% 

Dado Oficial (MS) 93,5% 91% 92,8% 92,8% 

Dado Municipal 95% 95% 95,4% 94,1% 

INDICADOR 9B 

Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de 
idade 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 50% 50% 50% 50% 

Dado Oficial (MS) 16% 17% 33,3% 33,3% 

Dado Municipal 4,6% 4,6% 20,7% 30,61% 

Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 
 

http://www.tre-ms.jus.br/
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Gráfico 9 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 9 do PME de Chapadão do Sul-MS 
 

 
 
Informações Complementares: 

A Rede Municipal de Ensino anualmente faz levantamento e divulgação de Editais de matrículas para a 
modalidade, oferecendo a Educação de Jovens e Adultos – EJA, nas escolas Rurais, Escola Municipal Cecília Meireles, 
Escola Estadual Augusto Krug Neto e Escola Estadual Jorge Amado. Também é oferecido na Escola Estadual Jorge 
Amado o AJA – Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental. 

Para o cumprimento desta meta foram oferecidos material pedagógico adaptado, uniformes escolares e 
transporte escolar. 

Colaboração com o Encceja (oferecimento de transporte escolar aos alunos para realizarem a prova em outra 
cidade), planejamento de atividades pedagógicas junto a Coordenação específica para a modalidade e elaboração de 
grade Curricular específica. 

A Deliberação CME n. 057, de 29 de agosto de 2017 (Estabelece normas para Cursos de Educação de Jovens e 
Adultos e Exames Supletivos no Sistema Municipal de Ensino de Chapadão do Sul), expedida pelo CME – Conselho 
Municipal de Educação. 

Segundo o sitio (https://www.eleicoesepolitica.net/prefeito2016/numero-total-de-eleitores/chapadao-do-sul-
ms), o número por grau de instrução no município de Chapadão do Sul em 2018 é de:  

Analfabeto – 2,61%; 
Lê e escreve – 7,47%; 
Fundamental incompleto – 26,18%; 
Fundamental completo – 7,45%. 
No ano de 2019 foi realizado um recadastramento no sitio do cartório eleitoral 

(https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/estatistica-do-eleitorado-por-sexo-e-faixa-etaria)  que 
registrou o seguinte grau de instrução:  

Analfabeto – 2,64%; 
Lê e escreve – 5,85%; 
Fundamental incompleto – 24,76%; 
Fundamental completo – 6,43%. 
 
 
 
 

META 9 - 11 Estratégias

05 Concluídas
03 Iniciadas
01 Não Iniciada
02 Em Desenvolvimento

https://www.eleicoesepolitica.net/prefeito2016/numero-total-de-eleitores/chapadao-do-sul-ms
https://www.eleicoesepolitica.net/prefeito2016/numero-total-de-eleitores/chapadao-do-sul-ms
https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/estatistica-do-eleitorado-por-sexo-e-faixa-etaria
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X – Meta sobre EJA Integrada à Educação Profissional. 
 
META 10   - Colaborar para oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens 
e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional em parceria com os entes 
federados. 

O principal objetivo desta meta é o de fazer com que no mínimo 25% dos alunos da Educação de Jovens e 
Adultos (EJA), tenham a oportunidade de cursar juntamente a esta modalidade de forma integrada à Educação 
Profissional até o ano de 2024, para isso, faz-se necessário pensar em projetos pedagógicos que sejam capazes de 
atender à diversidade conforme o levantamento da demanda. 

Esta modalidade de ensino prevê a preparação de todos os cidadãos para o mundo do trabalho, o que significa 
que além de adquirir formação específica para a área, o estudante deverá ter conhecimentos suficientes para uma 
gestão autônoma e empreendedora para viver em sociedade. Além disso, os Cursos na modalidade FIC tem o objetivo 
de buscar uma formação integral do estudante trabalhador e uma concepção diferente de escola, que respeita os 
saberes dos sujeitos Jovens e Adultos; no município também é ofertado cursos através do sistema S (Sistema SENAI) 
e em rede particular. 
Número de alunos Matriculados no Normal Médio: 40 estudantes. 
Número de alunos concluintes do Curso na Modalidade FIC: 159 estudantes. 

Importante ressaltar que os Cursos Profissionalizantes não são de competência da Rede Municipal de Ensino. 
A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 

INDICADOR 10A 

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

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 25% 25% 25% 25% 

Dado Oficial (MS) 2% 2% 3,4% 3,4% 

Dado Municipal 0 0 0 0,11% 

 
Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 
 
 

 
 

Gráfico 10 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 10 do PME de Chapadão do Sul-MS 
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Informações Complementares: 

Para o cumprimento desta meta foram oferecidos a implantação de Cursos Profissionalizantes no Centro 
Estadual de Educação Profissional Arlindo Neckel ofertando os cursos de: Cuidador Infantil, Agente de Alimentação 
Escolar, Assistente Administrativo e Assistente de Recursos Humanos. Para esses cursos a Secretaria de Educação 
colaborou com o oferecimento de móveis escolares, servidores municipais e manutenção do prédio. 

Os cursos contaram com o total de 159 alunos e foram oferecidos através do sistema FIC – Formação Inicial 
e Continuada configurados como cursos técnicos. Em 2019 houve a implantação do Curso Normal Médio – Habilitação 
em Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental no Centro Estadual de Educação Profissional Arlindo Neckel, 
com o total de 40 alunos matriculados e frequentes. 

Na escola APAE são ofertados Programa pedagógico Específicos para o desenvolvimento do aluno para a 
Educação Profissional e participam desta formação: 23 alunos na faixa etária de 15 a 30 anos. 

 
 

XI – Meta sobre Educação Profissional. 
 

META 11 -    Colaborar para 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, em parceria com os 
entes federados. 

Esta Modalidade não pertence a Rede Municipal de Ensino, mas entendemos a sua importância, portanto, o 
município procura colaborar sempre que haja necessidade com a Rede Estadual de Ensino, seja no transporte, 
equipamentos ou em outras questões relativas ao ensino. 

Nesta meta possuímos a função de “Colaborar” para triplicar as matrículas da educação profissional técnica de 
nível médio, e a mesma traz o intuito de expandir o estágio na educação profissional técnica e ampliar o ensino médio 
gratuito integrado à formação profissional para as populações do campo de acordo com os seus interesses e 
necessidades. 

Para esta etapa, é importante que se faça um estudo referente a Base Nacional Comum Curricular para que 
traga a modalidade, alternativas interessantes e mais atrativas para oferecimento aos jovens que venham a buscar por 
esta demanda. 

Contudo, na Rede Municipal de ensino, firmamos parceria com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL/MS, oferecendo 
aos jovens estágios remunerados nas Instituições de Ensino do município, tendo como objetivo proporcionar a esses 
jovens o desenvolvimento de carreira, buscando conectá-los aos mercado de trabalho, desenvolvendo suas habilidades 
e competências dentro do Programa de Estágio, assim, os estagiários exercem sua função como Monitores de Educação 
Infantil, Auxiliares de Sala, Recepção, auxiliar administrativo, todos são lotados de acordo com a modalidade de ensino 
que estão cursando. 

A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 

INDICADOR 11A 

Número absoluto de matrículas em Educação Profissional Técnica de 
nível médio. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 50% 50% 4808838% 4808838% 

Dado Oficial (MS)  - 12.704  21847,0% 21847,0% 

Dado Municipal -  -  0,0%  0,0% 

INDICADOR 11B 
Número absoluto de matrículas em EPT de nível médio na rede pública 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 50% 50% 2503465% 2503465% 

Dado Oficial (MS) -  4.348  12404,0% 12404,0% 

Dado Municipal -  - 0,0% 0,0% 
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Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 

 
Gráfico 11 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 11 do PME de Chapadão do Sul-MS 

 
Informações Complementares: 

Referente a esta meta, ressaltamos que acompanhamos o oferecimento de matrículas no Ensino Médio, mas 
não registramos o percentual a ser atingido, pois a oferta do Ensino Médio e da Educação Profissional é de competência 
da Rede Estadual de Ensino, porém, mantemos uma parceria no oferecimento da Modalidade referente ao Ensino Médio 
nas escolas do campo. Para o cumprimento desta meta foram oferecidos Material de consumo, Material permanente e 
a Divulgação do Edital para matrículas. 

Colaboramos com a manutenção do espaço para a Implantação de Cursos Profissionalizantes no Centro Estadual 
de Educação Profissional Arlindo Neckel ofertando os cursos de: Cuidador Infantil, Agente de Alimentação escolar, 
Assistente Administrativo e Assistente de Recursos Humanos. Também temos uma Parceria com o SENAR para 
oferecimento da modalidade do Jovem Aprendiz, atendendo jovens de 16 a 24 anos de idade. 

No município, temos a Escola Centro de Educação Profissional de Chapadão do Sul que oferece cursos 
profissionalizantes como: Técnico em enfermagem e Técnico em Segurança do Trabalho situada na Fachasul. E no ano 
de 2019, apoiamos a oferta dos cursos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul – IFMS, sistema FIC em que se 
formaram 40 alunos no curso de Inglês Básico. 

 
XII – Meta sobre Educação Superior. 

 
META 12 -     Colaborar para elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 
33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta e a expansão para, pelo menos, 40 (quarenta 
por cento) das novas matrículas, no seguimento público em todo território nacional. 
 

A Educação Superior não é de responsabilidade da Rede municipal de Educação, porém sabemos da importância 
desta modalidade de ensino e, portanto, temos de objetivar cada vez mais nossos jovens para que possam frequentar 
um curso superior e se tornar um grande profissional. 

A função da Rede Municipal de Ensino é a de “Colaborar” para elevar a taxa bruta de matrícula na Educação 
Superior abrangendo a população de 18 a 24 anos de idade, sendo assim, esta meta inclui em seu contexto a inclusão 
de grupos desfavorecidos, ou seja, que possui difícil acesso para inserir-se em uma Universidade. Desse modo, o objeto 
principal desta meta é o de buscar estratégias exclusivas com a intenção de formar cidadãos para atuarem no mercado 
de trabalho. 

META 11 - 2 Estratégias

0 Concluídas
02 Iniciadas
0 Não Iniciada
0 Em Desenvolvimento
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Diante destes fatos, temos como objetivo o de incentivar e garantir a matrícula de estudantes de 18 a 24 anos 
no Ensino Superior até o ano de 2024, buscando manter e efetuar parcerias com as Instituições de ensino privadas e 
oferecendo transporte escolar a estudantes que frequentam as Instituições de ensino superior em cidades próximas. 

Porém, acreditamos que o nosso maior desafio é o de criar mecanismos de inclusão ao Ensino superior à toda 
a sociedade que busca por uma formação, lembrando que a oferta para esta modalidade é de competência Estadual e 
Federal. 

A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 

INDICADOR 12A 
Taxa bruta de matrículas na graduação (TBM) 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 50% 50% 50% 50% 

Dado Oficial (MS) 40,7% 42,7% 37% 37% 

Dado Municipal 29% 30% 27,5% 42% 

INDICADOR 12B 
Taxa líquida de escolarização ajustada na educação superior. 

*Taxa líquida de escolarização na graduação (TLE) 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 33% 33% 33% 33% 

Dado Oficial (MS) 28,4% 29,8% 21,3% 21,3% 

Dado Municipal 22% 23% 21,3% 22% 

INDICADOR 12C 

Participação do segmento público na expansão de matrículas de 
graduação. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 33% 33% 33% 33% 

Dado Oficial (MS) - - 9,2%  9,2% 

Dado Municipal - - 6,2%  7% 

Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 

 
Gráfico 12 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 12 do PME de Chapadão do Sul-MS 

 
Informações Complementares: 

Para o cumprimento desta meta foram oferecidos transporte escolar para 52 alunos matriculados no ensino 
superior na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul - UEMS e Faculdades Integradas de Cassilândia - FIC para 
frequentarem aulas no município de Cassilândia. 

META 12 - 02 Estratégias

02 Concluídas

0 Iniciada

0 Não Iniciada
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A Prefeitura Municipal mantém Convênio com a Ceprosul (Cursos Técnicos de Chapadão do Sul), Faculdade 
Integradas de Cassilândia na cidade de Cassilândia, Faculdade Fachasul (Faculdades de Chapadão do Sul), UNOPAR e 
Unigran Net (Faculdade a distância oferecida no Colégio Atenas) na cidade de Chapadão do Sul, e também mantém 
convênio com a Faculdade FUNEC (Centro Universitário de Santa Fé do Sul), a parceria visa em dar desconto de 15 a 
20% nas mensalidades aos alunos do município que optam em cursar o Ensino Superior nestas faculdades. 

Diante deste exposto, no município temos as seguintes Instituições: Centro Universitário da Grande Dourados 
– UNIGRAN (EaD); Universidade Cruzeiro do Sul – UNICSUL (EaD); Universidade Federal de Mato Grosso do sul – UFMS 
(Campus); Faculdade de Chapadão do Sul – FACHASUL e Universidade Pitágoras – UNOPAR (EaD). 

Número de alunos matriculados na UFMS - 476 acadêmicos. 
Número de alunos matriculados na UNOPAR – 1.000 acadêmicos. 
Número de alunos matriculados na FACHASUL – 11 acadêmicos. 
População de 18 a 24 anos - 2.947 pessoas. 
População que tem Ensino superior Completo: 3.096 pessoas. 
População que tem Ensino superior incompleto (cursando): 1.260 pessoas 
*As outras Universidade não nos informaram o número de alunos existentes. 
Segundo o sitio https://www.eleicoesepolitica.net/prefeito2016/numero-total-de-eleitores/chapadao-do-sul-ms 

o número de habitantes  por grau de instrução no Ensino Superior  no município de Chapadão do Sul MS em 2018 é 
de: 

- Superior Incompleto: 5,54% (5.570 pessoas). 
- Superior completo: 11,73% (2.036 pessoas). 
Consta no sitio TRE (Tribunal Regional Eleitoral: http://www.tre-ms.jus.br/) o número de habitantes  por grau 

de instrução no Ensino Superior  no município de Chapadão do Sul MS em 2019 é de: 
-Superior Incompleto: 6,44% (1.260 pessoas). 
-Superior completo: 15,8% (3.096 pessoas). 

 
XIII – Meta sobre A Titulação de Professores da Educação Superior 

 
META 13 -  Colaborar para 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 em parceria com os entes federados. 

 
Compreendemos que a meta 13 é de grande relevância para nossos profissionais de educação, mas infelizmente 

no nosso município ainda não contamos com cursos na área de mestrado e doutorado na área educacional. Portanto, 
para esta meta o município tem a função de “Colaborar” para elevar a qualidade da educação superior e o de ampliar 
a proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no sistema de educação superior para 75%, 
e 35% doutores em parceria com os entes federados. 

Segundo o Observatório do PNE (site: https://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/13-
professores-titulados/indicadores) o objetivo principal da meta até o ano de 2024 é que no mínimo 75% dos professores 
da Educação Superior tenham Mestrado e 35% tenham doutorado. 

A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 

INDICADOR 13A 

Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação 
superior 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 33% 33% 75% 75% 

Dado Oficial (MS) 67,6% 75% 67,6% 67,6% 

Dado Municipal 0 06 mestres 08 mestres 3,13% (18 mestres) 

INDICADOR 13B 
Percentual de docentes com doutorado na educação superior 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 33% 33% 35% 33% 

Dado Oficial (MS) 39,9% 39,9% 31,9% 31,9% 

Dado Municipal 0 0 - 6,44% 

Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 

https://www.eleicoesepolitica.net/prefeito2016/numero-total-de-eleitores/chapadao-do-sul-ms
http://www.tre-ms.jus.br/
https://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/13-professores-titulados/indicadores
https://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/13-professores-titulados/indicadores
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Gráfico 13 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 13 do PME de Chapadão do Sul-MS 

 
Informações Complementares: 

Para o cumprimento desta Meta foram oferecidos ajustamento do horário de trabalho do servidor para 
frequentar os cursos oferecidos em outra cidade, a reestruturação do Plano de cargos e Carreiras e o  convênio com a 
faculdades na cidade de Chapadão do Sul para o oferecimento dos cursos de Pós-graduação e com as faculdades que 
oferecem Pós-graduação na modalidade EaD. 

Na Rede de Ensino (Municipal, Estadual e particular) na cidade de Chapadão do Sul temos: 
- Professores com Magistério: 36 docentes. 
- Professores com Graduação: 574 docentes. 
- Professores com Pós-graduação: 520 docentes. 
- Professores com Mestrado: 18 docentes. 
- Professores com Doutorado: 37 docentes (Ensino superior - UEMS). 

 
XIV – Meta sobre A Titulação de Professores da Educação Superior 

 
META 14 - Colaborar para elevar gradualmente o número de matriculas 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 no território nacional. 
 

Consideramos a importância da pós-graduação para o nosso município, sendo assim a Prefeitura Municipal 
firmou parcerias com as faculdades do município para oferecer descontos aos nossos servidores que queiram buscar 
por novos conhecimentos. Portanto, para atingir esta meta o município tem o objetivo de “Colaborar” pra elevar 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 no território nacional, haja vista que a etapa de ensino não é de 
competência da Rede Municipal de Ensino. 

Segundo o Observatório do PNE (site: https://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/14-pos-
graduacao/indicadores), o Brasil formou no ano de 2016 o total de 59.614 novos mestres e 20.603 novos doutores e 
busca aumentar a oferta e qualidade dos cursos presenciais e à distância de Pós-graduação de forma que busquem 
formar mais mestres e doutores para que exerçam a sua profissão no mercado de trabalho. 

Para isso, a Secretaria Municipal de Educação buscou fazer parcerias com as Instituições de ensino Fachasul 
(Faculdade de Chapadão do Sul) e Unigran Net (Faculdade a distância oferecida no Colégio Atenas), oferecendo 
descontos de 15% a 20% nas mensalidades dos servidores que queiram fazer o curso de pós-graduação. 

A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 

META 13 - 01 Estratégia

0 Concluídas
0 Iniciadas
01 Não Iniciada
0 Em Desenvolvimento

https://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/14-pos-graduacao/indicadores
https://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/14-pos-graduacao/indicadores
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INDICADOR 14A 

Títulos de mestrado concedidos por ano no país 
*Número de títulos de mestrado concedidos por ano. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 200 200 60000% 60000% 

Dado Oficial (MS) 755 755 184,0% 184,0% 

Dado Municipal -   -  0,0%  0,0003% 

INDICADOR 14B 

Títulos de doutorado concedidos por ano no País 
*Número de títulos de doutorado concedidos por ano. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 150 150 25000% 25000% 

Dado Oficial (MS) 121 121 15,0% 15,0% 

Dado Municipal  - -  -  0,0017%  

Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 

 
Gráfico 14 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 14 do PME de Chapadão do Sul-MS 

 
Informações Complementares: 

A Rede Municipal de Ensino regularmente incentiva os professores a realizarem formação em nível de pós-
graduação por meio do Plano de Carreira do Magistério, além disso as formações continuadas são realizadas e ofertadas 
aos docentes durante a jornada pedagógica. 

Foi implantado na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) os cursos de graduação em 
Administração, Agronomia e Engenharia Florestal e a busca de parceria com a UEMS (Universidade Estadual de Mato 
Grosso do Sul) para a implantação de um polo que atenda cursos que abranjam a mão de obra local. 

Para o cumprimento desta Meta foram oferecidos ajustamento do horário de trabalho do servidor para 
frequentar os cursos oferecidos em outra cidade, a reestruturação do Plano de cargos e Carreiras. 

Na Rede de Ensino (Municipal, Estadual e particular) na cidade de Chapadão do Sul temos: 
- Professores com Pós-graduação: 520 docentes. 
- Professores com Mestrado: 18 docentes. 
- Professores com Doutorado: 37 docentes (Ensino superior - UEMS). 
Ressaltamos que no Brasil o percentual do número de títulos de mestrado (acadêmico e profissional) e 

doutorado, por grande área de conhecimento é de: Mestrado – 59.614, Doutorado – 20.603. 

META 14 - 04 Estratégias

0 Concluídas
04 Iniciadas
0 Não Iniciada
0 Em Desenvolvimento
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No município foi publicado o Decreto n. 3.197, de 20 de novembro de 2019 (Dispõe sobre alterações do Decreto 
n 1.543, de 01 de fevereiro de 2008, que regulamenta a concessão do adicional de incentivo à capacitação aos 
servidores da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul), a  Lei Complementar nº 040, de 04 de setembro de 2007 e a 
Lei Complementar nº 103, de 14 de novembro de 2019 (Altera o Anexo III da Lei Complementar nº 040, de 04 de 
setembro de 2007). 

 
 

XV – Meta sobre A Titulação de Professores da Educação Superior 
 

META 15 -  Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo 
de 1 (um) ano de vigência deste PME, política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os 
incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que todos os professores 
e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na 
área de conhecimento em que atuam. 
 

A meta 15 tem como principal objetivo o de colaborar e assegurar que todos os professores da educação básica 
possuam formação específica de nível superior obtida através do curso de licenciatura na área de conhecimento em que 
atuam.  

Portanto na rede municipal e estadual de ensino todos os profissionais de educação possuem formação na área 
e o nível de graduação/formação é averiguado no momento da inscrição de Processo Seletivo ou ao assumirem Concurso 
Público.  

Consta no observatório do PNE (site: https://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/15-formacao-
professores/indicadores), no ano de 2017,  quer 47,3% dos professores dos Anos Finais do Ensino Fundamental 
possuíam formação superior na área em que atuam e que os profissionais que atuavam com o grau de graduação de 
ensino médio era de 55,6%. 

A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 

INDICADOR 15A 

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

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 

Dado Oficial (MS) 66,7% 70% 66,2% 66,2% 

Dado Municipal 62% 65% 56% 63,77% 

INDICADOR 15B 

Proporção de docências dos anos iniciais do ensino fundamental com 
professores cuja formação superior está adequada à área de conhecimento 

que lecionam. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista  - 59% 59% 

Dado Oficial (MS)  -  75,8% 75,8% 

Dado Municipal  
- 70% (120 professores 

resultado parcial) 
84,49% 

INDICADOR 15C 

Proporção de docências dos anos finais do ensino fundamental com 
professores cuja formação superior está adequada à área de conhecimento 

que lecionam. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista   50,9% 50,9% 

Dado Oficial (MS)   70,9% 70,9% 

Dado Municipal   
92 professores (resultado 

parcial) 
77,7% 

https://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/15-formacao-professores/indicadores
https://www.observatoriodopne.org.br/indicadores/metas/15-formacao-professores/indicadores
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INDICADOR 15D 

Proporção de docências do ensino médio com professores cuja formação 
superior está adequada à área de conhecimento que lecionam. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista   60,4% 60,4% 

Dado Oficial (MS)   68,3% 68,3% 

Dado Municipal   24 professores (resultado 
parcial) 

26 professores 
(resultado parcial) 

 
Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 

 
Gráfico 15 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 15 do PME de Chapadão do Sul-MS 

 
Informações Complementares: 

Na Rede Municipal de ensino todos os professores são formados na área e contamos com o quadro de 440 
professores, na Rede Privada de ensino foram fornecidos os dados parcialmente, consta 48 professores (resultado 
parcial), 36 professores que possuem magistério e na Rede Estadual não foram fornecidos os dados completamente, 
mas parcialmente consta 86 professores, 01 professor que não possui o magistério. 

Para o cumprimento desta Meta foram realizados os seguintes procedimentos:  
 Reestruturação do Plano de Cargos, Carreira e remuneração dos Profissionais da Educação; 
 Processo seletivo para preenchimento de vaga para profissional de Educação; 
 Parceria com a Secretaria de Saúde: PSE; 
 Oferecimento de Formação continuada dos docentes, gestores e coordenadores para que cumpram além 

de seus deveres, mas contribuam para uma sociedade mais participativa, solidária e humana; 
 Semana pedagógica; 
 Capacitação dos profissionais de educação; 
 Sala de Estudo para professores; 
 Disponibilização de computadores para os professores; 
 Acesso à internet; 
 Acompanhamento de Coordenação pedagógica; 
 Livros didáticos disponibilizados; 
 Aperfeiçoar todos os educadores e funcionários para a Educação ambiental. 

META 15 - 11 Estratégias

07 Concluídas 04 Iniciadas

0 Não Iniciadas 0 Em desenvolvimento



 
 
 
 

Diário Oficial 
CHAPADÃO DO SUL – MS 

 
 

 

 

 

Diário Oficial |                            | Página  37 

Ano XIV | Nº 2.339 |                                                             Segunda-feira | 27 de Julho de 2020                                                      www.chapadaodosul.ms.gov.br 

 

 Reformulação da Lei Complementar nº 015/02, de 20 de dezembro de 2002 (Dispõe sobre o estatuto e 
o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de Chapadão do Sul), em andamento. 

 Avaliação do servidor (Período Probatório); 
 Reajuste anual respeitando a Lei do Piso nacional; 
 Processo Seletivo para contratação de professores e servidores administrativos; 
 Concurso público previsto para o ano de 2020. 
Trabalhamos com a readaptação de profissionais de Educação com problema vocal ou relativo a algum problema 

de saúde para apoio pedagógico nas Instituições de Ensino. 
 
 

XVI – Meta sobre a Formação Continuada e Pós-Graduação de Professores 
 

META 16 -  Colaborar na formação, em nível de pós-graduação de 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. 

 
A meta traz como princípio o objetivo de que até o ano de 2024 pelo menos 50% dos professores da Educação 

Básica do município abrangendo a rede municipal, estadual e privada de ensino tenham formação na Pós-graduação e 
a garantia de que todos os professores tenham acesso a um aperfeiçoamento profissional e formação continuada em 
sua área de atuação. Sendo assim, é muito importante o oferecimento de uma formação que supra as demandas e 
desafios enfrentados por cada profissional da área de educação. 

 
A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 
 
 

INDICADOR 16A 

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

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 50% 50% 50% 50% 

Dado Oficial (MS) 41,20% 43,30% 36,9% 36,9% 

Dado Municipal 43% 45% 40,6% 90,5% 

INDICADOR 16B 

Percentual de professores da educação básica que realizaram cursos 
de formação continuada 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 

Dado Oficial (MS) 100% 100% 38,6% 38,6% 

Dado Municipal 100% 100% 52,3% 91,6% 

 
 
 
Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 
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Gráfico 16 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 16 do PME de Chapadão do Sul-MS 

 
Informações Complementares: 

Na Rede Municipal de Ensino os professores e servidores públicos participaram dos seguintes cursos de 
capacitação: 

 Inclusão como anseio democrático: anseios e perspectivas; 
 TEA – Transtorno de Espectro autista; 
 TDHA – Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade; 
 Cruz vermelha: primeiros socorros; 
 Inteligência Emocional: como usar a razão para equilibrar a emoção; 
 Pedagogia Sistêmica; 
 Metodologia de projetos: expedição investigativa; 
 Comunidade de Aprendizagem/Território e Currículo; 
 Elaboração da Pergunta Exploratória: conselhos de grupo; 
 Planejamento e avaliação; 
 A importância do Afeto na Aprendizagem; 
 Aprendizagem significativa: neurociência e a educação; 
 O ponto forte do professor líder; 
 Quem é o seu herói? 

 PSE – Programa Saúde na Escola; 
 Cuidados e higiene com as crianças da Educação Infantil; 
 Fonoaudiologia: atenção especial; 
 Cuidados com a higiene bucal; 
 Técnicas e hábitos de higiene. 

Para o cumprimento desta meta também foram oferecidos: 
- Estudos e Discussão voltada para a Base Nacional Comum (BNCC); 
- Palestras Motivacionais ministrada pelo palestrante Educador Airton Rodrigues; 
- Curso sobre Educação Empreendedora (Parceria com o SEBRAE); 
- Curso sobre Escola de Pais (Projeto de Interação Família e Escola); 
- Curso sobre Iniciação Profissional – Formação inicial e continuada Educação Profissional; 
- Curso sobre brigadista de incêndio; 
- Fórum Professor Empreendedor; 

META 16 - 09 Estratégias

05 Concluídas 04 iniciadas

0 Não Iniciada 0 Em Desemvolvimento
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- Curso sobre Inclusão Escolar com ênfase Transtorno do Espectro Autista – TEA; 
- Curso sistema Gênesis; 
 - Capacitação dos profissionais de educação; 
- Sistema Gênesis; 
- Estudo da BNCC – Base Nacional Curricular Comum). 
-Convênio com as faculdades do município que oferecem curso de Pós-graduação e capacitações na área. 
Desse modo, ressaltamos que referente às necessidades de aperfeiçoamento e atualização dos docentes, a 

Secretaria Municipal de Educação conta com uma equipe pedagógica que leva em consideração todos os aspectos 
relativos ao desenvolvimento do trabalho docente e do processo de ensino aprendizagem, contudo, tem a rotina de 
efetuar visitas constantes as escolas, realizar reuniões pedagógicas, reuniões com a comunidade escolar e com os pais 
e responsáveis. 

Sob tal enfoque, a Secretaria Municipal de Educação sabe da importância da formação continuada aos 
profissionais de educação e nesse sentido sempre busca qualificar o trabalho docente visando o objetivo de melhores 
níveis de aprendizado, porém, nesse sentido sempre viabiliza eventos correspondentes a palestras e formação 
pedagógica em nosso município. 

Sendo assim, a Secretaria Municipal de Educação possui parceria com Instituições de ensino superior que 
fornecem cursos de capacitação e formação continuada em parceria com a Secretaria de Educação – SED/MS e também 
com a Instituição Fachasul, Unopar, Unigran Net para oferecimento de cursos de pós graduação. 

 
 

XVII – Meta sobre a Formação Continuada e Pós-Graduação de Professores 
 
META 17 -   Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas municipais de educação básica de forma a 
equiparar seu rendimento médio aos dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto 
ano de vigência deste PME. 
 

Consta em nosso município o Decreto nº 2.880 de 21 de julho de 2017 (Dispõe sobre a criação da comissão 
permanente para participação, acompanhamento e/ou adequação e gestão do processo de implementação do plano de 
carreira e remuneração dos profissionais da educação básica pública do município de Chapadão do Sul/MS);  Decreto 
nº 2.898 de 11 de setembro de 2017 (Nomeia membros para compor a Comissão permanente para participação, 
acompanhamento e/ou adequação e gestão de processo de implementação do Plano de Carreira e Remuneração dos 
Profissionais da Educação Básica Pública do Município de Chapadão do Sul-MS) e o Decreto n. 3.197, de 20 de 
novembro de 2019 que “Dispõe sobre alterações do Decreto n. 1.543, de 01 de fevereiro de 2008, que regulamenta 
a concessão do adicional de incentivo à capacitação aos servidores de Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul, e dá 
outras providências”, Art. 1º. O adicional de incentivo à capacitação, previsto nos arts. 58 e 59 da Lei Complementar 
nº 040, de 04 de setembro de 2007, será assegurado aos ocupantes dos cargos efetivos do Quadro Permanente de 
Servidores Públicos da Prefeitura Municipal, por uma nova escolaridade ou titulação/especialização [...]. 

Com a implantação da Lei Nacional Lei n. 11.738/08, previsto no seu Art. 2º. “Na composição da jornada de 
trabalho, observar-se-á limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das 
atividades de interação com os educandos. “Sendo assim, um terço (33,33%) da jornada do profissional da 
educação deve ser reservada para atividades de planejamento, estudo, correção e preparação de provas e atividades, 
sem interação com os alunos. 

Nesse sentido, a Prefeitura Municipal por meio de legislação específica, busca equiparar o salário dos 
profissionais do quadro do magistério municipal aos demais da mesma rede com escolaridade equivalente, portanto, o 
cálculo salarial dos vencimentos dos profissionais de Educação é feito com base no Piso salarial. 

  Desse modo, o valor salarial do magistério público da educação básica é atualizado anualmente no mês de 
janeiro de cada ano.  Porém a sua atualização para a execução dos pagamentos dos profissionais de educação é 
calculada utilizando-se do mesmo percentual de crescimento do Valor Anual Mínimo por aluno referente as modalidades 
da Educação Básica e nos termos da Lei n. 11.494 de 20 de junho de 2007, e também há o cumprimento da jornada 
de 1/3, para planejamento escolar e a preparação das aulas. 

A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 
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INDICADOR 17A 

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

escolaridade equivalente. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 

Dado Oficial (MS) 100% 100% 98% 98% 

Dado Municipal 90% 95% 95% 95% 

Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 
 

 
Gráfico 17 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 17 do PME de Chapadão do Sul-MS 

 
Informações Complementares: 

O objetivo desta meta é de até 2020, igualar o salário médio dos professores à renda de outros profissionais 
com a mesma escolaridade, como também tratar e valorizar os professores como profissionais na sua área de atuação. 
Portanto, enfrentamos esta meta como um grande desafio, pois sabemos que elevar os salários do magistério sugere 
em mudar prioridades e passar a distinguir a Educação como a principal fonte de desenvolvimento do município, além 
de que devemos ter recursos econômicos disponíveis para executar tal função. 

Desse modo, com a implantação da Lei nacional Lei n. 11.738/08 houve grandes avanços no setor educacional 
e o piso salarial que era de: R$ 950,00 (2009), hoje é de R$ 2.557,74 (2019). 

 
Salário dos Profissionais de Educação no município de Chapadão do Sul referente a 20 horas aulas: 

Formação Rede 
Municipal 

Rede Estadual Rede Privada Escola Filantrópica 

Magistério R$ 1.477,75 R$ 1.366,66 R$ 1.600,00 R$ 1.150,00 

Graduação R$ 2.374,24 R$ 2.049,99 R$ 1.300,00 
(E.Inf.) 
R$ 2.200,00 

R$ 2.050,00 

Pós-Graduação R$ 2.512,00 R$ 2.186,66 - R$ 2.186,63 

 
Salário dos Profissionais de Educação no município de Chapadão do Sul referente a 40 horas aulas: 

Formação Rede Municipal Rede Estadual Rede Privada Escola Filantrópica 

Magistério R$ 2.955,50 R$ 2.733,32 - - 

Graduação R$ 4.748,48 R$ 4.099,98 R$ 3.200,00 R$ 4.100,00 

Pós-Graduação R$ 5.024,00 R$ 4.373,31 - R$ 4.373,27 

META 17 - 10 Estratégias

10 Concluídas

0 Iniciada

0 Não Iniciada

0 Em desenvolvimento
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Tabela salarial do Magistério aprovada em lei no ano de 2002: Lei Complementar nº 015/02, de 20 de dezembro 
de 2002 que “Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Municipal de 
Chapadão do sul, e dá outras providências”. 

 
Tabela de vencimentos – Professor 20 Horas Semanais 

 
Especialista de Educação – 40 Horas 

 
 

Tabela de vencimentos no ano de 2019: 
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E a evolução do Piso Salarial Nacional: 
 

ANO VALOR  ANO VALOR 

2009 R$ 950,00  2015 R$ 1.917,78 

2010 R$ 1.024,67  2016 R$ 2.135,64 

2011 R$ 1.187,14  2017 R$ 2.298,80 

2012 R$ 1.451,00  2018 R$ 2.455,35 

2013 R$ 1.567,00  2019 R$ 2.557,74  

2014 R$ 1.697,39  2020 R$ 2.886,24 

 
XVIII – Meta sobre o Plano de Carreira Docente 

 
META 18 - Adequar, no prazo de 2 (dois) anos, os planos de Carreira para os (as) profissionais da educação básica 
pública dos sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos (a) 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. 
 

Esta meta cita que até o ano de 2016 crie planos de carreira para os professores da Educação Básica e do ensino 
superior público de todos os sistemas de ensino, usando como base o piso salarial nacional profissional definido na 
Constituição Federal. Porém, consta que  no Brasil ainda não possui um plano de carreira nacional para os docentes, 
apenas para as iniciativas estaduais, deste modo, o município possui um grande desafio para a promulgação de um 
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plano de cargos e carreira que sejam atraentes e que ofereça condições ao professor de planejar e de buscar um melhor 
aperfeiçoamento na sua profissão. 

Além disso, temos o objetivo de implantar uma política de recursos humanos para os profissionais da educação, 
objetivando adequar os processos de atualização dos profissionais ao desempenho das funções nos locais de trabalho 
e incentivá-los para que tenham pós-graduação e/ou especialização. 

Entretanto, para atingir esta meta foi implantada a Lei Nacional Lei n. 11.738/08 – a Lei do Piso Salarial 
Profissional do Magistério, com o objetivo de fixar um valor para o piso profissional nacional, tal lei possui dois fatores 
determinantes que é  a valorização do profissional e a qualidade de vida dos profissionais da educação básica pública.  

Contudo, consta na interpretação do Art. 5º da Lei n. 11.738/2008 que cita o reajuste do Piso Nacional dos 
professores ao crescimento do valor anual mínimo por aluno do Fundeb. Entretanto, a correção do piso reflete a variação 
ocorrida no valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. 

 
Salário dos Profissionais de Educação no município de Chapadão do Sul: 

Formação 20 Horas 40 Horas 

Magistério R$ 1.477,75 R$ 2.955,50 

Graduação R$ 2.374,24 R$ 4.748,48 

Pós-Graduação R$ 2.512,00 R$ 5.024,00 

 
A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 

INDICADOR 18A 

Plano de Carreira implantado no município para os professores da Rede 
Municipal de Ensino. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 100% 100% 100% - 

Dado Oficial (MS) 100% 100% 27  - 

Dado Municipal  - -  -  - 

INDICADOR 18B 

Percentual de professores da Rede Municipal de Ensino com Plano de 
Carreiras implantadas e que cumpram o piso Salarial. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 100% 100% 100% - 

Dado Oficial (MS) 2 2  22 (81,5%) - 

Dado Municipal 9 9  - - 

Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 

 

META 18 - 14 Estratégias

13 Concluídas
01 Iniciada
0 Não Iniciada
0 em Desenvolvimento
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Gráfico 18 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 18 do PME de Chapadão do Sul-MS 
 
Informações Complementares: 

Para a reestruturação do Plano de Cargos e Carreiras organizamos uma comissão através do Decreto nº 2.880, 
de 21 de julho de 2017. (“Dispõe sobre a criação da comissão permanente para participação, acompanhamento e/ou 
adequação e gestão do processo de implementação do plano de carreira e remuneração dos profissionais da educação 
básica pública do Município de Chapadão do Sul, e dá outras providências”) e o Decreto n. 2.898, de 11 de setembro 
de 2017. (“Nomeia membros para compor a comissão permanente para participação, acompanhamento e/ou adequação 
e gestão do processo de implementação do Plano de Carreira e Remuneração dos Profissionais da Educação Básica 
Pública do Município de Chapadão do Sul – MS e dá outras providências”). 

Para o cumprimento desta meta foram realizadas: 
- Reestruturação do Estatuto do Magistério /Plano de Cargo e Carreira; 
- Cumprimento dos salários dos professores com base no Piso Salarial; 
- Fortalecimento dos Conselhos CACS Fundeb, CAE e CME; 
- Formação Pedagógica. 
-Disponibilização de Computadores na sala de estudos para os profissionais de educação; 
- Distribuição de notebooks no ano de 2016; 
- Data-shows disponíveis nas instituições de ensino; 
- Eleição na Rede Estadual para gestor/diretor; 
- Nomeação através de critérios na Rede Municipal para gestor/diretor; 
- Nomeação para as Redes privadas de Ensino. 
Também foi elaborado o Projeto Político Pedagógico, o Plano de Gestão, o Regimento escolar juntamente com 

a Comunidade Escolar, com a participação da família e estudantes. 
 Participação dos conselheiros do Fundeb e CAE aos cursos que acontecem anualmente na cidade de Campo 

Grande, regime de colaboração entre os conselhos municipais e estaduais, oferecimento de Setor administrativo que 
atualiza os conselheiros continuadamente sobre as mudanças e atualizações dos recursos recebidos para realização do 
trabalho do CAE. 

Anualmente é aplicado um questionário pela coordenação pedagógica da Semed em todas as escolas da Rede 
Municipal. 

 
XIX – Meta sobre a Gestão Democrática 

 
META 19 - Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da educação, 
associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 
públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 
 

A meta em questão trata-se da gestão escolar que visa estabelecer no prazo de 2 anos a implementação da 
Gestão democrática nas escolas públicas, portanto, entende-se que a gestão democrática está baseada em critérios 
técnicos de mérito, de desempenho, com a participação da comunidade escolar e com a contribuição de recursos e o 
apoio dos órgãos governamentais. 

Porém, sabemos que uma escola pública de qualidade está intimamente relacionada com a expectativa daqueles 
que estão inseridos nessa totalidade, portanto, é importante que se busque a comunidade para dentro da escola com 
o intuito de debater diretamente os processos didático pedagógicos, tendo como objetivo o de fazer um resumo do 
pensamento daqueles que fazem parte da equipe funcional da escola. 

Temos como finalidade, promover para a comunidade escolar à interação e participação de todos na construção 
de documentos que regem a gestão escolar como a prática efetiva de reuniões pedagógicas, atuação das APMs – 
Associação de Pais e Mestres e Conselhos Deliberativos, atuação dos conselhos do Fundeb, CAE e CME. 

Desse modo, ressaltamos o fortalecimento de mecanismos e instrumentos que assegurem a transparência e 
controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação, especialmente naqueles voltados a realização 
de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência, com a colaboração entre o Ministério e os 
Tribunais de contas da União, dos Estados e dos Municípios. Sendo assim, tais mecanismos e instrumentos vem sendo 
garantidos em nosso município com realização de audiências públicas e criação de portais eletrônicos de transparência 
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e os membros do CACS – Fundeb vêm realizando reuniões regularmente para acompanhamento dos recursos recebidos 
pela Secretaria de Educação. 

Consta no Regimento da Rede Estadual de Ensino do estado de Mato Grosso do Sul que as escolas públicas 
estaduais foram instituídas por meio de leis específicas que abrange a eleição direta de Diretores e Gestores Escolares, 
enquanto que na Rede Municipal de Ensino o processo é realizado através de critérios e na Rede Privada por cargo de 
confiança. 

Assim, as ações desenvolvidas nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino têm como finalidade o de 
proporcionar a Gestão democrática com a participação da comunidade escolar nas tomadas de decisões. 

O município de Chapadão do Sul conta com 19 escolas: 05 CEIs municipais, 03 escolas municipais 
urbanas, 03 escolas municipais rurais, 03 escolas estaduais, 04 escolas privadas e 01 escola filantrópica. 

Com a aprovação deste PME – Plano Municipal de Educação foram criadas as seguintes leis: 
Lei nº 1.036, de 02 de junho de 2015, que “Fixa data-base para reajuste dos vencimentos dos funcionários, 

servidores e os ocupantes da carreira do Magistério do Município de Chapadão do Sul e dá outras providências”. 
Lei nº 1.083, de 08 de abril de 2016, que “Torna Obrigatório a Implementação de atividades com fins 

educativos para reparar danos no ambiente escolar na Rede Municipal de Ensino e dá outras providências”. 
Lei Complementar nº 085 de 12 de abril de 2016, que “Cria Função de Coordenador Escolar e dá outras 

providências”. 
Lei nº 1.193, de 19 de outubro de 2018, que “Institui o Prêmio “Aluno do Ano” no âmbito do Município de 

Chapadão do Sul e dá outras providências”. 
Lei nº 1.195, de 26 de outubro de 2018, que “Institui a meia entrada para Professores da Rede Pública e 

privada, do Município, em estabelecimentos que promovam lazer e entretenimento e estimulem a difusão cultural. 
Lei Complementar nº 101, de 10 de setembro de 2019, que “Dispõe sobre a concessão de Licença Prêmio 

em Pecúnia especificamente ao Servidor Público que for acometido de doenças graves, contagiosas ou incuráveis, e dá 
outras providências”. 

A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 

INDICADOR 19A 

Percentual de diretores de escolas públicas que foram escolhidos para a 
ocupação do cargo por meio de critérios técnicos de mérito e desempenho 

e consulta pública à comunidade escolar. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 

Dado Oficial (MS) 2 2  - - 

Dado Municipal 9 9  - 73% 

INDICADOR 19B 

Percentual de escolas públicas que contaram com a participação de 
profissionais da educação, pais e alunos na formação dos projetos político-

pedagógicos e na construção do Conselho Escolar. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 

Dado Oficial (MS) 100% 100%  - - 

Dado Municipal 100% 100%  - 100% 

INDICADOR 19C 

Percentual de escolas públicas que recebem recursos financeiros dos entes 
federados.  

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 

Dado Oficial (MS) 100% 100% -  100% 

Dado Municipal 100% 100% -  73% 

INDICADOR 19D Condições em que os diretores exercem o cargo. 
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2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 100% 100% 100% 100% 

Dado Oficial (MS) 100% 100% 100%  100% 

Dado Municipal 100% 100% 100%  100% 

Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 

 
Gráfico 19 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 19 do PME de Chapadão do Sul-MS 

 
Informações Complementares: 

Referente a esta meta, a rede municipal de ensino assegura a gestão democrática por meio de critérios de 
formação e desempenho e com consulta pública anual. Também realiza a Avaliação Institucional nas escolas Municipais 
e CEIs municipais abrangendo as seguintes questões: Questionário sobre a execução da gestão escolar e a comunidade 
escolar, ao qual os pais contestavam apresentando cartões das seguintes cores - Amarela para plenamente atendido 
e Vermelha para não atendido. 

Através das avaliações, os resultados obtidos foram de 99% para plenamente atendido, portanto, tal avaliação 
tem como objetivo o de incentivar a participação das famílias e da comunidade, sendo parceiras e colaboradoras nas 
ações realizadas, contribuindo no investimento de recursos financeiros. Já, os questionários aplicados aos profissionais 
de Educação sobre o andamento da gestão nos ambientes escolares, obteve o resultado de 95%.  

Também contamos com o acompanhamento do trabalho das escolas por parte da secretaria “in loco”, com o 
acompanhamento pedagógico com encontros mensais na SEMED, reformulação da Diretriz Curricular e Avaliação 
Municipal,  Capacitação da BNCC – Base Nacional Curricular Comum, com os Conselhos do Fundeb, CME e CAE atuante 
na fiscalização e aprovação de contas dos recursos destinados à Educação e nas Escolas e CEIS temos a atuação das 
APMs – Associação de Pais e Mestres. 

Desse modo, entendemos que a elaboração do Projeto Político Pedagógico com a participação de toda 
comunidade, tem assegurado as instituições escolares, definir sua identidade e propostas de ações, organizar atividades 
e projetos, visando o desenvolvimento do ensino e da aprendizagem, considerando a escola como um espaço de 
formação. 

Contudo, no Brasil, consta que há indicação de diretores das escolas públicas das redes municipais em 74% dos 
municípios. Municípios com faixa populacional entre 100 e 500 mil habitantes 41% adotam a eleição como critério de 
seleção de seus diretores; 26% deles de maneira exclusiva e 15% em combinação com outras formas de seleção 
(Observatório do PNE). 

 
 

META 19 - 07 Estratégias

07 Concluídas
0 Iniciada
0 Não Iniciada
0 Em Desenvolvimento
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XX – Meta sobre a Gestão Democrática 
 

META 20 -  Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% (sete 
por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do país no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente 
a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio em nível nacional. 
 

O objetivo desta meta é o de ampliar o investimento público em educação pública, e o de aumentar até o ano 
de 2019 o investimento de educação pública para 7% do Produto interno Bruto (PIB) e no ano de 2024 para o mínimo 
de 10% do PIB. 

Porém, apesar de haver alguns indicadores elaborados pelo Instituto Nacional de Estudos e pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), ainda não existe um indicador que registre as diversas formas de recursos públicos 
investidos no setor da Educação, ou que possibilite acompanhar de forma adequada o cumprimento da meta 20 e nem 
que corresponda totalmente às exigências previstas no texto do Plano Municipal de Educação. 

Além disso, o investimento público direto por aluno corresponde ao total investido diretamente pelo poder 
público (Ministério da Educação e Secretarias) dividido pelo total de alunos da rede pública. 

Desse modo, o município de Chapadão do sul anualmente inicia suas atividades com o Planejamento 
Orçamentário que designa a LDO, LOA e o PPA. A LDO é o instrumento por meio do qual o governo estabelece as 
principais diretrizes e metas da administração pública para o próximo exercício, o documento orienta também a 
elaboração do orçamento fiscal do executivo e define os valores para investimentos, encargos e outras despesas. 

Instituída pela Constituição Federal de 1988, a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é o instrumento norteador 
da elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) na medida em que dispõe para cada exercício sobre: prioridades e 
metas da Administração Pública; a estrutura e organização dos orçamentos; as diretrizes para a elaboração e execução 
dos orçamentos e suas alterações; a dívida pública; as despesas com pessoal e encargos sociais e s alterações na 
legislação tributária. A funcionalidade do Planejamento Orçamentário: O PPA constitui-se de Programas com Metas e 
Indicadores para 4 anos, a LDO explicitará as Metas para cada ano, a LOA proverá recursos para a execução das ações 
necessárias ao alcance das metas. 

 
A seguir apresentaremos os indicadores e os percentuais atingidos nos referentes anos: 
 

INDICADOR 20A 

Razão entre investimento público total em educação e o Produto Interno 
Bruto (PIB) do município. 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 7% 7% 7% - 

Dado Oficial (MS) -   -  5% - 

Dado Municipal -  -   5% - 

INDICADOR 20B 
Gasto público em educação em proporção ao PIB 

2016 2017 2018 2019 

Meta prevista 7% 7% 7% - 

Dado Oficial (MS) -  -   5,5% - 

Dado Municipal  - -   5% - 

 
Vejamos abaixo as estratégias concluídas, Iniciadas, Não Iniciada e Em andamento: 
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Gráfico 20 – Apresentação gráfica das estratégias da Meta 20 do PME de Chapadão do Sul-MS 

 
Informações Complementares: 

O PIB do município de Chapadão do Sul no ano de 2018 é de R$ 66.698,60 e no ano de 2019 é de R$ 62.084,66. 
Lei nº 1.156, de 22 de junho de 2017. (“Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2018 

e dá outras providências.”), Art. 2º. As Metas e Prioridades da Administração Pública Municipal para o exercício de 2018 
são as especificadas no Anexo de Metas e Prioridades, que integra esta lei, as quais terão precedência na alocação de 
recursos na Lei Orçamentária, mas não se constituem em limite à programação das despesas. 

Os recursos estão destinados conforme a LOA de 2018: 
Lei nº 1.162, de 07 de novembro de 2017, Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município 

de Chapadão do Sul em R$ 148.00.000,00 (cento e quarenta e oito milhões de reais), para o exercício financeiro de 
2018, compreendendo: I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, Fundações, 
Autarquias, Órgãos e Unidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta. II - O Orçamento da Seguridade 
Social, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades da Administração Pública Municipal Direta e 
Indireta.  

 
Art. 4º. A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros 
integrantes desta lei, observado o seguinte desdobramento: 

 DESPESAS POR ÓRGÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 
Câmara Municipal de Chapadão do Sul 6.036.000,00 
Gabinete do Prefeito 1.809.500,00 
Secretaria Municipal de Governo 118.500,00 
Secretaria Municipal de Administração 22.904.000,00 
Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Serviços Públicos 17.990.500,00 
Secretaria Municipal de Educação 31.423.500,00 
Secretaria Municipal de Saúde 31.206.000,00 
Secretaria Municipal de Assistência Social 5.345.000,00 
Secretaria Mun. de Desenv. Econômico e Meio Ambiente 5.412.500,00 
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento 3.568.500,00 
Secretaria Municipal de Cultura e Esporte 2.563.500,00 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos 60.000,00 
Secretaria Municipal de Segurança 305.500,00 
IPMCS-Inst. Prev. Social Serv. Mun. Chap. Do Sul 18.557.000,00 

META 20 - 22 Estratégias

13 Concluídas
06 Iniciadas
0 Não Iniciada
03 Em Desenvolviemento
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Reserva de Contingência 700.000,00 
TOTAL 148.000.000,00 

 
E a LOA de 2019: 

 
Lei nº 1.197, de 09 de novembro de 2018, Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e Fixa a Despesa do Município 

de Chapadão do Sul em R$ 168.500.000,00 (cento e sessenta e oito milhões e quinhentos mil reais), para o exercício 
financeiro de 2019, compreendendo: I - O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus Fundos, 
Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta. II - O Orçamento da 
Seguridade Social, abrangendo Fundos, Fundações, Autarquias, Órgãos e Unidades da Administração Pública Municipal 
Direta e Indireta. 

Art. 4º. A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especificações constantes dos quadros 
integrantes desta lei, observado o seguinte desdobramento: 

 DESPESAS POR ÓRGÃO ESPECIFICAÇÃO VALOR R$ 
Câmara Municipal de Chapadão do Sul 7.400.000,00 
Gabinete do Prefeito 1.651.000,00 
Secretaria Municipal de Governo 180.000,00 
Secretaria Municipal de Administração 25.000.000,00 
Secretaria Mun. de Obras, Transp. e Serviços Públicos 21.682.000,00 
Secretaria Municipal de Educação 37.100.000,00 
Secretaria Municipal de Saúde 36.927.000,00 
Secretaria Municipal de Assistência Social 5.550.000,00 
Secretaria Mun. de Desenv. Econômico e Meio Ambiente 6.010.000,00 
Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento 4.660.000,00 
Secretaria Municipal de Cultura e Esporte 2.975.000,00 
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Projetos 63.000,00 
Secretaria Municipal de Segurança 305.000,00 
IPMCS-Inst. Prev. Social Serv. Mun. Chap. Do Sul 18.197.000,00 
Reserva de Contingência 800.000,00 
TOTAL 168.500.000,00 

 
Manter os programas suplementares de atendimento ao aluno, com recebimento de Recursos através do PNATE, 

PNAE, FUNDEB, PNLD e PDDE. O município de Chapadão do Sul realizou ações que visam garantir que os dados 
informados no censo Escolar fossem disponibilizados corretamente de forma assegurar e ampliar os repasses do 
FUNDEB. 

 É necessário ressaltar que a LDB afirma que a capacidade de atendimento deve ser definida pela razão entre 
os recursos de uso constitucionalmente obrigatório na Manutenção e Desenvolvimento do ensino e o custo anual do 
aluno, relativo ao padrão mínimo de qualidade. 

O pagamento aos Profissionais de educação é efetuado em dia, são realizados o reajuste anual ainda contam 
com os benefícios citados nos Decretos: Decreto n. 1543, de 01 de fevereiro de 2008 que regulamenta a concessão do 
adicional de incentivo à capacitação aos servidores da Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul;  Decreto n. 3.197, de 
20 de novembro de 2019 que “Dispõe sobre alterações do Decreto nº 1.543, de 01 de fevereiro de 2008, que 
regulamenta a concessão do adicional de incentivo à capacitação aos servidores da Prefeitura Municipal de Chapadão 
do Sul, e dá outras providências”. 

A Secretaria Municipal de Educação conta com a atuação dos conselhos municipais (FUNDEB, CAE, CME) com 
representações dos servidores e profissionais da educação, que tem como função o de acompanhar a aplicabilidade dos 
recursos,  a aprovação de Folha de Pagamento, a aprovação de balancete, a emissão de Parecer Conclusivo – prestação 
de contas anual, a emissão de Parecer Conclusivo sistema SIGECON e a aprovação de contas do PAR. 

Através dos Recursos do PNAE são oferecidas nos CEIs e escolas Municipais: 
 CEI Esperança – 428 refeições; 
 CEI Flamboyant – 756 refeições;  
 CEI Sibipiruna – 981 refeições; 
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 CEI Pingo de Gente – 720 refeições; 
 CEI Sonho Meu – 387 refeições;  
 E.M. Érico Veríssimo – 1.386 refeições; 
 E.M. Carlos Drummond de Andrade – 1.920 refeições; 
 E.M. Aroeira – 381 refeições; 
 E.M. Pedra Branca – 378 refeições; 
 E.M. Cecília Meireles – 1.625 refeições; 
 Projeto Atalaia – extensão E.M. Carlos Drummond de Andrade – 1.036 refeições; 
 E.M. Ribeirão Polo – 218 refeições; 

Para o fortalecimento e a qualidade na educação mantemos a parceria com o Centro Sócio Educativo, com a 
Secretaria de Cultura e Esporte, convênio com a SEJUSP (Projeto Atalaia – período integral) e com o projeto Agrinho 
SENAR. 

Como ações futuras temo como objetivo o de fomentar recursos para a ampliação/reforma/adaptação das 
escolas e creches municipais e fomentar recursos para a aquisição de veículos para a SEMED. 
  
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 
Considerando os aspectos observados e registrados no Relatório de Monitoramento do Plano Municipal de 

Educação – PME e a conclusão aferida em relação ao alcance das Metas referentes aos anos de 2018 e 2019, de acordo 
com os dados transcritos neste documento, observamos que a Secretaria Municipal de Educação tem buscado 
alternativas e ações que visem  atingir as Metas Educacionais propostas no Plano Municipal de Educação – PME, assim 
como vem trabalhando para o oferecimento de uma educação de qualidade para sua população, visando o investimento 
de forma progressiva para o desenvolvimento educacional. 

Deste modo, observa-se que houve várias ações realizadas após a aprovação do Plano Municipal de Educação 
– PME e que o município obteve vários avanços no processo educacional, bem como no investimento de políticas 
públicas.  

Sendo assim, não foi possível realizar a audiência pública para o debate de ideias e aprovação do Relatório de 
Monitoramento do Plano Municipal de Educação – PME, a mesma estava prevista para acontecer no mês de abril de 
2020, porém houve a necessidade do isolamento social em virtude da pandemia, conforme a Lei Federal n.º 13.979, 
de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de 
importância internacional decorrente do Coronavírus responsável pelo surto de 2019; a  Declaração da Organização 
Mundial de Saúde, de 11 de março de 2020, sobre a Pandemia da COVID-19 por disseminação comunitária em todos 
os continentes do vírus SARS- CoV-2; o Decreto Estadual nº 15.391, de 16 de março de 2020 , que dispõe sobre as 
medidas temporárias a serem adotadas no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso do sul, para a 
prevenção do contágio da doença COVID-19 e enfrentamento da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do Coronavírus (SARS-Cov-2), no território sul-mato-grossense; e o Decreto Municipal nº 
3.263, de 01 de abril de 2020, que reconhece para os fins do art. 65 da Lei Complementar nº 1010, de 04 de maio de 
2000, a ocorrência do estado de calamidade pública nos termos do art. 67, XXXVIII da Lei Orgânica do Município. 

Contudo, procuramos ferramentas essenciais para que a divulgação do Relatório de Monitoramento do Plano 
Municipal de Educação – PME alcançasse a esfera governamental, a sociedade civil, os profissionais de educação, 
comunidade escolar, pais de alunos e estudantes desde a educação básica ao ensino superior.  

Assim, publicamos o relatório em Diário Oficial do município (Diário Oficial n. 2324, de 07 de julho de 2020 – 
Plano Municipal de Educação, páginas 01 a 300, Link: http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/noticia/participe-de-
avaliaao-do-plano-municipal-de-educao-pme-de-chapadao-do-sul/4863), enviamos emails e ofícios as Instituições de 
ensino da Rede Municipal, Estadual,  ensino superior e educação especial, a APMs – Associação de Pais e Mestres, 
Conselhos Municipais, a todos os órgãos públicos do município (abrangendo Secretarias de todos os setores, Ouvidoria, 
Controladoria), divulgamos em grupos de whatssap, redes sociais, e também criamos e divulgamos link 
(https://docs.google.com/forms/d/1B1mdPI-vrRP4pMZtPv93chNZ1cU4XFi6N1dAHRgsMzs/) para votação participativa 
com o objetivo de registrar favorável ou não favorável, como também sugerir e contribuir para o relatório final. A 
publicação também foi estendida a site de notícias da cidade  (www.jovemsulnews.com.br, 

http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/noticia/participe-de-avaliaao-do-plano-municipal-de-educao-pme-de-chapadao-do-sul/4863
http://www.chapadaodosul.ms.gov.br/noticia/participe-de-avaliaao-do-plano-municipal-de-educao-pme-de-chapadao-do-sul/4863
https://docs.google.com/forms/d/1B1mdPI-vrRP4pMZtPv93chNZ1cU4XFi6N1dAHRgsMzs/
http://www.jovemsulnews.com.br/
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www.chapadensenews.com.br, www.ocorreionews.com.br, www.diariochapadense.com.br, www.bolsaoms.com.br) 
com o intuito de deixar nossos munícipes cientes e estimular a participação de todos. 

Além disso, observamos que durante as análises realizadas no cumprimento das metas e estratégias, os 
indicadores foram se readaptando conforme novos estudos realizados pela Coordenação Orientadora da Dicope e o 
trabalho de inseri-los a cada meta do Plano Municipal de Educação – PME tornou-se uma atividade complicada, uma 
vez que em alguns casos prejudicou e impossibilitou  a aferição dos resultados de algumas metas, devido à falta de 
dados oficiais atualizados no site do IBGE, acarretando desse modo, informações inverídicas abrangendo uma população 
bem baixo da que atualmente temos. 

Entretanto, não podemos deixar de registrar que os indicadores são elaborados advindos do cruzamento de 
dados populacionais com os dados educacionais, e na falta de um deles o resultado dos percentuais fica comprometidos 
não abordando um percentual fidedigno. 

Em face da realidade, nota-se que a população de Chapadão do Sul progrediu em termos de alfabetização em 
comparação as médias registradas no estado e demais município da região à qual pertence, podendo verificar que no 
município contamos atualmente com 19 escolas oferecendo a modalidade de ensino em Educação Infantil, Ensino 
Fundamental, Educação de Jovens e Adultos e Ensino Médio. 

Dado o exposto, temos como principal objetivo o de efetuar uma educação de qualidade e expandir a educação 
para os diversos setores da Educação Básica, colaborar com a educação profissional, ensino superior e zerar o 
analfabetismo e possibilitar a todos os acessos ao ambiente escolar priorizando formação adequada aos nossos 
munícipes. 

Sendo assim, o Relatório de Monitoramento das metas e estratégias apresentado comprova que a execução do 
Plano Municipal de Educação vem sendo efetivado dentro das estimativas previstas e de acordo com os dados aferidos 
pela Secretaria Municipal de Educação, entretanto, as metas e estratégias dependem de dados mais específicos no IBGE 
os quais serão constantemente acompanhados para monitoramento e avaliações futuras. 

Contudo, diante da Avaliação do Plano Municipal de Educação junto à sociedade, órgãos governamentais e não 
governamentais de forma transparente, anexamos junto a este os resultados do questionário disponível e da divulgação 
de forma transparente. 
 
ANEXOS:  

RESULTADO DA AVALIAÇÃO 
 
Questionário enviado para participação disponível no Link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes2bn7cuCalAnN-
LohroY3AEosQ1vdfOPLb31HIVVmF9xAag/viewform?fbzx=-4571091843066720832 

 

http://www.chapadensenews.com.br/
http://www.ocorreionews.com.br/
http://www.diariochapadense.com.br/
http://www.bolsaoms.com.br/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes2bn7cuCalAnN-LohroY3AEosQ1vdfOPLb31HIVVmF9xAag/viewform?fbzx=-4571091843066720832
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSes2bn7cuCalAnN-LohroY3AEosQ1vdfOPLb31HIVVmF9xAag/viewform?fbzx=-4571091843066720832
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Percentual de Votantes: 
 

 

 

TOTAL DE VOTANTES DE ACORDO 
COM A PROFISSÃO

19 Profissional de Educação 02 Pedagogas
16 Professores 03 Especialista em Educação
01 Diretor 10 Servidores Públicos
02 Funcionários Públicos 05 Monitoras de Educação Infantil
01 Assistente de Serviços Operacional 01 Assistente de apoio Educacional
01 Assiatente Operacional 01 Inspetora
03 Secretárias 01 Secretária
01 Auxiliar de Serviços Operacionais 01 Técnico de Serviços Organizacionais
01 Motorista 01 Motorista Escolar
01 Diretora de Departamento 07 Estudantes
02 Estudante de Ensino Médio 01 Acadêmico
01 Estudante de Ensino superior 02 Nutricionista
01 Fisioterapeuta 01 Advogado
01 Administrador 01 Recepcionista
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Percentual representativo da sociedade: 
 

 
 

Resultado da Avaliação do Relatório do PME 2018-2019: 
 

 
 

 
 
 
 

Número de Votos - 93 participantes

36 Ótimo 55 Bom 01 Razoável 01 Ruim
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Resultado da Aprovação de Relatório do PME 2018-2019: 
 

 
 

 
 
 

SUGESTÕES REGISTRADAS NO QUESTIONÁRIO: 
 
Sugestões 60 respostas 
 trabalhar mais as ferramentas tecnológicas atual com os alunos, aulas de informática 
 Nenhuma 
 Sugestão para a meta 5 - O Município Poderia oferecer curso presencial de formação para professores 
alfabetizadores 1° e 2° anos e para a meta 10 Oferecer mais cursos profissionalizantes em parceria com outros 
órgãos. Ex Senai, Sebrae. 
 Acredito que precisamos focar mais no ensino das crianças e não apenas no conhecimento. 
 Apostila para as crianças. 
 Mais qualificação. 
 Meta 19 - valorização do Profissional de Educação, dar maiores recursos para execução de suas atividades. 
 Meta 1 - Redução de alunos em sala de aula. 
 Capacitação na área administrativa para todas as secretárias. 
 Capacitação para os servidores. 
 Diante do relatório que foi publicado, não é difícil compreender porque a oferta de educação infantil ainda é 
tão deficitária, tanto no que se refere à adoção de parâmetros ou orientações curriculares, quanto à própria 

Número de votos: 93 participantes

91 Favorável 46 Não Favorável
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existência física de unidades educacionais. Esse atendimento carece de recursos, de rede física, de pessoal 
qualificado, de infraestrutura pedagógica. Carece, ademais, de instrumentos de acompanhamento que garantam a 
chegada a cada instituição de educação infantil dos materiais produzidos e de mecanismos que assegurem a adoção 
das diretrizes emanadas do Ministério. 
 Meta 1 - maior atendimento a Educação Infantil e menor número de alunos em sala de aula. 
 Sugiro um reeleitura do PME e uma reelaboração do mesmo conforme a necessidade do município. 
 Maior participação da rede Estadual de ensino e do ensino superior. 
 Criação de cursos nas Universidades que atendam a sociedade. 
 Maiores condições para exercício do nosso trabalho. 
 Uso de apostila na Educação Infantil. 
 Mais cursos na área superior para a Universidade de Chapadão do Sul. 
 Capacitação no transporte de alunos. 
 Acompanhamento de monitora nos ônibus escolares. 
 Meta 1 e 2 - Acredito que além de criar vagas, é necessário garantir um ensino de qualidade com 
aprendizagem dos estudantes. 
 Mudar a realidade da distorção idade série implica em garantir a aprendizagem das crianças e adolescentes 
ao longo do ano. 
 Oferecimento do Curso de Libras para a Educação Básica. 
 Oferecimento de cursos de Pós graduação através da UFMS para os servidores públicos. 
 Aprovação do Plano de Cargos e Carreira para o Profissional do magistério. 
 Cumprimento do Piso salarial do Profissional do magistério. 
 Cursos diversificados na UFMS para atendimento aos menos favorecidos. 
 Oferecimento de curso Profissionalizante na Escola Técnica nas áreas administrativas. 
 Maior participação dos profissionais de educação nos quesitos pedagógicos. 
 Acredito que a qualidade do ensino oferecida nas escolas públicas é extremamente baixa, por isso persistem 
problemas de reprovação, evasão e abandono. Portanto, acredito que o município deveria proporcionar maiores 
capacitação aos servidores. 
 Gestão democrática. Direito ao voto para diretores. 
 Voto para diretor seria uma verdadeira Gestão democrática. 
 Entendemos que o PNE deve ser a referência para que tenhamos políticas de Estado e para que possamos 
avançar na resolução dos graves problemas que afetam a educação brasileira do ponto de vista do acesso, da 
permanência, da qualidade e da inclusão e da diversidade social. 
 A elaboração do Plano e a sua teoria realmente são muitos boas, mas a prática geralmente se dá de outra 
forma. 
 Atualmente a falta de ação, governo após governo, demonstra que o tema nunca se tornou de fato uma 
prioridade, o PME é considerado uma das políticas educacionais mais abandonadas. 
 Sobre a Meta 9 - Alfabetização de jovens e adultos. o fato de ter educação é um direito de todos os 
brasileiros. Mas manter esse grupo de adultos à margem tem influência também sobre as crianças, ou seja, a 
escolarização dos pais tem grande influência sobre o sucesso escolar das novas gerações. e isso em tempo de 
pandemia, está sendo imprescindível 
 A respeito da Meta 16 - Atualmente a falta de uma política que incentive a formação de novos docentes e 
daqueles já em exercício – a formação continuada – se conjuga com a falta de qualidade de muitos cursos de 
licenciatura e com a baixa atratividade da carreira. 
 cita na meta 15 sobre a formação de professor, e ela realmente importa, haja vista que a formação é vista 
como tão essencial que foi incluída em 4 metas do PME, ainda que não se possa colocar nas costas dos professores 
toda a responsabilidade sobre a qualidade da educação - pesam também aspectos como atuação dos gestores, 
articulação no ambiente escolar e infraestrutura, entre outros. 
 A meta 18 fala sobre o Plano de carreira docente, por isso é tão importante a realização e concurso para a 
contratação dos profissionais que atuam nas escolas e de haver um plano de carreira bem elaborado. 
 Acredito na importância da reestruturação do plano de cargos e carreira, pois a falta de plano de carreira e 
a grande quantidade de profissionais atuando com contratos temporários tem um impacto negativo bastante direto 
sobre o aprendizado dos alunos. Haja vista que todo fim de ano, grande parte dos profissionais de educação ficam 
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na expectativa se vão ou não ter turmas no ano seguinte e em quais escolas serão lotados e qual a duração dessa 
contratação. 
 efetivar critérios para a gestão democrática. 
 Participação da rede privada na realização do serviço público da educação básica. 
 A gestão escolar é fundamental na manutenção do ambiente educacional, ela garante que tudo funcione de 
maneira integrada e coordenada, que expectativas sejam atendidas e gargalos sanados. 
 A importância sobre fazer uma gestão mais democrática, trazendo professores e coordenadoria para a 
tomada de decisão, resulta em inovação e em soluções criativas. 
 É importante que a escola esteja também atenta aos avanços da tecnologia e dos recursos educativos e 
saiba como utilizá-los para potencializar a aprendizagem. 
 Oferecimento do curso de LIBRAS para toda a comunidade escolar. 
 Curso de LIBRAS para toda a comunidade escolar. 
 Oferecimento de mais cursos na UFMS. 
 Oferecimento de cursos na área de humanas na Ufms. 
 Oferecimento de cursos profissionalizantes na Escola Técnica. 
 Processo seletivo para o estágio IEl de forma transparente com divulgação de resultados. 
 Abertura de processo seletivo para o IEL. 
 Todas as metas que mencionamos até aqui levarão a educação a tornar-se mais eficiente e integrada, desde 
que as mesmas sejam cumpridas por todas as esferas federais, estaduais e municipais. 
 Sabemos que a alfabetização continua sendo uma prioridade e ter todos os alunos alfabetizados até o 2º 
ano do Ensino Fundamental. e que tenham aprendido o que era esperado em leitura e escrita é o sonho de todo 
educador. Portanto, é imprescindível mudar o foco, deixando de ser a escola que ensina para se tornar a que garante 
o aprendizado, trabalhando sempre pela educação de qualidade. 
 Oferecimento de cursinho pré vestibular para a comunidade carente se preparar para o Encejja e ENEM. 
 Oferecimento do Programa Jovem Aprendiz para jovens carentes. 
 Revisar as metas de forma que assegure espaço, tempo e material para as reuniões de formação e para que 
a coordenação pedagógica tenha tempo de observar o desempenho do professor em sala de aula. É importante 
também revisar as metas de curto e médio prazos periodicamente, a fim de avaliar as ações efetivas e intensificá-
las, e ajustar as que não estão dando resultado. 
 Entendemos que o enfrentamento à distorção idade-série e à evasão escolar se faz fundamental para que 
haja avanço na pauta por um ensino médio mais qualificado, em consonância com as demandas dos adolescentes 
e ao seu desenvolvimento integral; portanto, as metas falam da universalização da educação para os adolescentes 
de 15 a 17 anos até 2016 e do aumento das matrículas no ensino médio até 2024. Um trabalho que corresponde as 
diversas esferas da sociedade. 
 O processo de construção de uma escola inclusiva demanda também mudanças de paradigmas, a começar 
pela ruptura da ideia de que os estudantes devem aprender da mesma forma, no mesmo ritmo, avaliados por 
instrumentos padronizados de desempenho. 
 Sobre as Metas 2, 4 e 6, é importante destacar que a educação pública é fundamental para a construção da 
democracia, mas para tanto ela precisa reconhecer com muita clareza nossas divergências e identidade. Para nossa 
escola ser brasileira e transformadora, ela precisa se conectar com a vida que vivemos. 
 
CONTRIBUIÇÕES REGISTRADAS NO QUESTIONÁRIO: 
Contribuições 26 respostas 
 
 Concretizar o plano de cargos e carreiras do magistério. 
 Nenhuma. 
 Na meta 5, que trata da Alfabetização no 1° e 2° anos, os profissionais que atuarem especificamente nestas 
turmas receberem gratificações para percentual de alunos alfabetizados acima de 60% dos alunos alfabetizados 
comprovados pelo acompanhamento individual e geral da turma índice de leitura e escrita e alfabetização 
matemática. Aplicados pela Secretaria de Educação através de diagnósticos inicial e bimestral. 
 Proibir celular. 
 + apostilas. 
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 No momento prefiro ñ opinar. 
 Abertura de Educação Infantil no bairro Planalto. 
 Mais efetivo para atendimento aos pais. 
 Criação de cursos profissionalizantes. 
 Sugiro capacitação aos profissionais de Educação. 
 Criação de um CEI em cada bairro para atendimento as crianças da Educação Infantil. 
 Busca de cursos na área de direito e psicologia. 
 capacitação e valorização do profissional de Educação. 
 Participação das faculdades na elaboração do PME. 
 Capacitação para todos os servidores da área de educação. 
 Fazer o acompanhamento no dia a dia, sabendo o que aluno está aprendendo e corrigir no processo. 
 Capacitação para todos os professores no Ensino de Libras. 
 o Plano Municipal, esses esclarecimentos são bem pertinentes e esclarecem muitas coisas que estavam 
obscuras. 
 O problema da Educação em geral é que na prática os jovens se sentem cada vez mais desinteressados pela 
escola, e atualmente eles não estão procurando pelo ambiente escolar. Portanto, temos de encontrar novas formas 
de convencê-los de que somente a educação fundamental não basta. 
 Deve haver um consenso que a formação pedagógica é o fator principal para o docente obtê-la. 
 Reestruturação do PME de acordo com a realidade do município. 
 valorização do profissional de educação. 
 A gestão democrática pode ser construída internamente dentro de cada escola, com a participação de todos 
da comunidade escolar. 
 parceria entre as redes municipais e privada. 
 maior entrosamento entre a equipe. 
 O desafio da inclusão trazido pela meta 4 do Plano Municipal de Educação (PME) demanda não apenas 
modificações na estrutura física das escolas, mas também mudanças paradigmáticas do ensino nas escolas. No 
entanto, além de garantir os direitos de crianças e adolescentes com necessidades educativas especiais, a efetivação 
da meta 4 pode ajudar no desenvolvimento integral de todos os alunos e na construção de uma escola mais aberta 
aos diferentes ritmos de aprendizado e de uma sociedade mais tolerante. 

 
Divulgação do RELATÓRIO PRELIMINAR DO PME – Plano Municipal de Educação: Publicado em D.O n. 2.324, 
de 07 de julho de 2020 - Ano XIV Complemento Plano Municipal de Educação, site: www.chapadaodosul.ms.gov.br 
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PORTARIA N. º 279, DE 27 DE JULHO DE 2020. 

 
 

  
O PREFEITO MUNICIPAL DE CHAPADÃO DO SUL, ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, no uso das 

atribuições que lhe confere, resolve: 
  
Art. 1º Exonerar a pedido, o servidor André Ricardo dos Anjos, portador do CPF nº 296.113.768-39, do 

cargo em comissão de Assessor Especial, DGAS - 03, a partir desta data. 
 
Art. 2º  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



 
 
 
 

Diário Oficial 
CHAPADÃO DO SUL – MS 

 
 

 

 

 

Diário Oficial |                            | Página  96 

Ano XIV | Nº 2.339 |                                                             Segunda-feira | 27 de Julho de 2020                                                      www.chapadaodosul.ms.gov.br 

 

 
 
 

 

PODER LEGISLATIVO 


