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APRESENTAÇÃO  
 

Em consonância com o Plano Nacional de Educação (PNE, Lei Federal nº 13.005/2014) e com o Plano Estadual 

de Educação (PEE, Lei Estadual nº 4.621 de 22 de dezembro de 2014), apresentamos a seguir o Relatório Preliminar 
de Monitoramento do Plano Municipal de Educação – PME de Chapadão do Sul instituído pela Lei nº 1.050, de 26 de 
agosto de 2015;  alterada pelas Leis: Lei nº 1.106 de 22 de junho de 2016 e Lei nº 1.155, de 17 de julho de 2017 e 
regulamentada pelo Decreto nº 3.116 de 29 de abril de 2019 referente ao período de janeiro a dezembro de 2021, 
elaborado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação juntamente com a Equipe Técnica instituída pelo Decreto nº 
3.342, de 31 de agosto de 2020, alterada através do Decreto nº 3.475 de 14 de abril de 2021.  

O Plano Municipal de Educação é considerado um documento – PME é um documento que compreende o 
planejamento da Educação pelo período de regência de 10 anos (2015-2024), em seu conteúdo constam 20 metas e 
215 estratégias para serem cumpridas na educação pública e privada do município de Chapadão do Sul abrangendo as 
escolas Municipais, Estaduais, Privadas e as Instituições de Ensino Superior, divididas da seguinte forma: Estrutura 
(Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Educação Superior), Inclusão (alunos com necessidades 
especiais, Educação em Tempo Integral e Alfabetização) e Valorização dos profissionais da Educação (Formação, 

Financiamento da Educação), também estão inseridas a educação superior, educação de jovens e adultos e ensino 
profissionalizante. Sendo assim, o Plano Municipal de Educação requer a necessidade de seu monitoramento contínuo 
e de avaliações periódica, com envolvimento das instâncias responsáveis e a devida mobilização social para acompanhar 

sistematicamente o esforço de implementação das metas e estratégias do plano. 
Entretanto de acordo com o PNE – Plano Nacional de Educação, o PME – Plano Municipal de Educação 

corresponde as seguintes Diretrizes e Metas: 
➢ Diretrizes para a superação das desigualdades educacionais (Metas de 1 a 5, 9, 11 e 12, 14. 

I – Erradicação do analfabetismo; 
II – Universalização do atendimento escolar; 
III – Superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de 
todas as formas de discriminação. 

➢ Diretrizes para a promoção da qualidade educacional (Metas 6 e 7, 10,13). 
IV – Melhoria da qualidade da educação; 
V – Formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que se 

fundamenta a sociedade. 
➢ Diretrizes para a Valorização dos profissionais da educação. 

IX – Valorização dos (as) profissionais de educação (Metas 15 a 18). 
➢ Diretrizes para a promoção da democracia e dos direitos humanos. 

VI – Promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 
VII – Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País. 

X – Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos à diversidade e à sustentabilidade 
socioambiental. 

➢ Diretrizes para o financiamento da educação. 
VIII – Estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como proporção do Produto 
Interno Bruto (PIB), que assegure atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 
equidade (Meta 20). 

Para a elaboração do Relatório de Monitoramento do Plano Municipal de Educação – PME, os dados populacionais 

utilizados são os que estão registrados no site do IBGE (2010) e os que estão registrados no site do DATASUS (2012), 
ficando evidenciado que para os cálculos das metas não é possível chegar a um resultado exato, em virtude dos registros 
populacionais não estarem registrados de acordo com a idade da população e nem estarem de acordo com os 
indicadores que são cobrados nos relatórios do PME, necessitando assim de uma reestruturação de ambas as partes. 
Além disso, a obtenção de dados, o levantamento de diagnóstico, 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 

acompanhamento permanente de monitoramento do PME, durante o ano letivo, com estudos centralizados e 
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recolhimento de dados sobre itens avaliados e sistematizados num banco de informações em que não temos os dados 
que necessitamos disponíveis. 

O presente Relatório trata-se do período referente ao ano letivo de 2020 a 2021 e, considerando o  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). 

Nesse interim, observa-se que no ano de 2020, a Rede de Assessoramento para o Monitoramento e Avaliação 
dos PMEs/SED-MS, alterou o Formulário para preenchimento dos Relatórios, considerando-se que os planos de educação 
são de abrangência territorial e não reduzido apenas a uma rede/sistema de educação, optou-se por incluir no Quadro 

dos Indicadores os dados referentes às redes/sistema de educação ou seja, federal, estadual, municipal, privada e 
filantrópica (Meta 4) com a sua totalização, tendo em vista que no Estado de Mato Grosso do Sul (MS) a avaliação dos 
Planos Municipais de Educação – PMEs é realizada a cada dois anos de acordo com a Lei Federal nº 13.005/2014. 
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1. COMPORTAMENTO DAS METAS E ESTRATÉGIAS NO PERÍODO 
 

No quadro abaixo será registrado o Monitoramento do Plano Municipal de Educação – PME de Chapadão do Sul-
MS, além do texto da meta/estratégia e os indicadores alcançados durante o período ao que menciona o Relatório, a 
fonte desses indicadores e um breve esclarecimento referente as ações realizadas durante o período.  

Os dados registrados na tabela abaixo trata-se do ano de 2021, porém, juntamente a estes dados serão 
mencionados os resultados obtidos no monitoramento de 2016 a 2020, os quais foram preenchidos conforme os 
relatórios anteriores, assim como os indicadores e as suas readaptações com as mesmas porcentagens mencionadas 
no 1º e 2º Relatório de Monitoramento anualmente.  

 Lembrando que durante os Processos de monitoramento anual, os Relatórios e indicadores vem sofrendo 
constantes alterações orientadas pela Rede de Assessoramento para o Monitoramento e Avaliação dos PMEs/SED-MS, 
e que o sitio do IBGE traz como informação a população do ano de 2010, atualizando apenas a população estimada 

anualmente, impossibilitando uma soma justa para chegarmos a um percentual correto. 

Desse modo, podemos observar que no sitio do IBGE https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/chapadao-do-
sul/panorama a população de Chapadão do Sul tem a estimativa de 26.499 (Vinte e seis mil, quatrocentos e noventa e 
nove) habitantes, já no site do https://www.tre-ms.jus.br/eleicoes/estatisticas-do-eleitorado/estatisticas-do-eleitorado  
consta o total de 18.445 (Dezoito mil, quatrocentos e quarenta e cinco) habitantes na faixa de 16 anos acima, e nas 
escolas do município (Municipal, Estadual e Privada) a quantidade de 6.437 (seis mil, quatrocentos e trinta e sete) 
alunos abrangendo a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. 

Entretanto, é importante registrar neste relatório que o ano de 2020 foi registrado como um ano de adaptações, 
mudanças e transformações nas Instituições de ensino e no oferecimento da modalidade escolar em função da pandemia 
que vivenciamos, sendo prorrogadas muitas das ações do ano de 2020 para o ano de 2021, havendo a retomada das 
atividades de forma sucinta e obedecendo todas as precauções e instruções recomendadas pelo Ministério da Saúde. 

 
Além disso, no ano de 2020 foi publicado Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, que reconhece 

o estado de calamidade pública e da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo 
coronavírus – Covid-19, foram expedidos os seguintes Decretos municipais abrangendo a Suspensão das aulas 
presenciais: Decreto nº 3.249, de 17 de março de 2020 que “Suspende, temporariamente, aulas e atendimentos 
na Rede Municipal de Ensino e dá outras providências” no período de 23/03 a 08/04; Decreto nº 3.267, de 08 de 

abril de 2020 que “Prorroga período de suspensão temporária das aulas e atendimentos na Rede Municipal de Ensino 
e dá outras providências”, no período de 09/04 a 03/05; Decreto nº 3.285, de 29 de abril de 2020 que “Antecipa 
recesso escolar da Rede Municipal de Ensino e dá outras providências”. no período de 04 a 18/05; Decreto nº 3.286, 

de 30 de abril de 2020 que “Altera a redação do Decreto Municipal nº 3.285, de 29 de abril de 2020, e dá outras 
providências.  Decreto nº 3.300, de 09 de maio de 2020 que “Prorroga período de suspensão temporária das aulas 
e atendimentos na Rede Municipal de Ensino e dá outras providências” no período de 19/05 a 30/06; Decreto nº 
3.301, de 19 de maio de 2020 que “Autoriza excepcionalmente, funcionamento de escolas de língua estrangeira e 
dá outras providências”;  Decreto nº 3.305, de 28 de maio de 2020 que “Autoriza, excepcionalmente, funcionamento 
de escolas particulares conforme específica e dá outras providências”; Decreto nº 3.309, de 02 de junho de 2020 
que “Revoga os efeitos do Decreto nº 3.305, de 28 de maio de 2020, e dá outras providências”; Decreto nº 3.323, 

de 01 de julho de 2020 que “Prorroga período de suspensão temporária das aulas e atendimentos na Rede Municipal 
de Ensino e dá outras providências” no período de 01 a 31/07; Decreto nº 3.337 de 03 de agosto de 2020 que  
“Prorroga período de suspensão temporária das aulas e atendimentos na Rede Municipal de Ensino e dá outras 
providências”  no período de 03/08 a 07/09; Decreto nº 3.338 de 05 de agosto de 2020 que “Autoriza, 
excepcionalmente, funcionamento de escolas particulares conforme específica e dá outras providências”; Decreto nº 

3.347, de 08 de setembro de 2020 que “Prorroga período de suspensão temporária das aulas e atendimento na 

https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/chapadao-do-sul/panorama
https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ms/chapadao-do-sul/panorama
https://www.tre-ms.jus.br/eleicoes/estatisticas-do-eleitorado/estatisticas-do-eleitorado


 

 

 

 

Diário Oficial 
CHAPADÃO DO SUL – MS 

 
 

   

 

 

Diário Oficial |                            | Página  7 

Ano XVI | Nº 2.748 | COMPLEMENTO                                   Quarta-feira | 06 de Abril de 2022                                              www.chapadaodosul.ms.gov.br 

 

Rede Municipal de Ensino de dá outras providências”; Decreto nº  3.347, de 08 de setembro de 2020 que “Prorroga 
período de suspensão temporária das aulas e atendimentos na Rede Municipal de Ensino e dá outras providências” no 

período de 08/09 a 30/09; Decreto nº 3.356, de 18 de setembro de 2020 que “Autoriza, excepcionalmente, 

funcionamento de faculdades semipresenciais, conforme específica e dá outras providências”;  Decreto nº 3.357, de 
18 de setembro de 2020 que “Autoriza funcionamento de centro socioeducativo conforme específica e dá outras 
providências”;   Decreto nº 3.365, de 01 de outubro de 2020 que “Prorroga período de suspensão temporária das 
aulas e atendimentos na Rede Municipal de Ensino e dá outras providências” no período de 01/10 a 16/10;  Decreto 
nº 3.380, de 30 de outubro de 2020 que “Autoriza, excepcionalmente, funcionamento de escolas particulares 
conforme específica e dá outras providências”; Decreto nº 3.381 de 30 de outubro de 2020 que “Autoriza, 

excepcionalmente, funcionamento de Escolas a Rede Pública Municipal de Ensino conforme especifica e dá outras 
providências” no período de 17/10 a 18/12; Decreto nº 3.428, de 19 de janeiro de 2021 que “Autoriza, 
funcionamento de escolas e centros de educação infantil conforme específica e dá outras providências.”; Decreto nº 
3.433, de 21 de janeiro de 2021 que “Altera a redação do Decreto nº 3.428, de 19 de janeiro de 2021, e dá outras 
providências”; e Decreto nº 3.546, de 17 de setembro de 2021 que “Autoriza circulação de veículos de transporte 
coletivo e dá outras providências”. 

Nesse interim, podemos observar que durante o ano letivo de 2020 e 2021 as escolas (municipais, estaduais e 
privadas) e CEIs tiveram que ofertar o ensino educacional através de aulas e atividades on line, assim como caderno 
de atividades impressas conforme Resoluções e Plano de ação estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação e 

Cultura -SEMEC aos alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos. 
As aulas foram ofertadas inicialmente através do ensino híbrido, retornando automaticamente o presencial de 

100% seguindo o Plano de Biossegurança elaborado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura, obedecendo as 
orientações da Secretaria de Saúde (Ministério da Saúde), do Comitê Municipal de Prevenção e Enfrentamento ao 

Coronavírus (COVID-19) e do Programa Prosseguir de Mato Grosso do Sul-MS. Durante o ano letivo de 2021, a Prefeitura 
Municipal de Chapadão do Sul através da Secretaria de Saúde do município se empenhou na campanha de vacinação, 
vacinando todos os servidores e professores das Instituições de ensino que atuam na Educação Infantil, no Ensino 
Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior das escolas municipais, estaduais e privadas, sendo também vacinados 
os educandos de 12 anos acima e os imunossuprimidos. 

 
QUADRO DOS INDICADORES 

 
META-1 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

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.  

2016 

 
2024 

12.365.0104.2022.0000 (2015)  

12.365.0104.2022.0000 (2016) 
12.365.0003.2021.0000 (2017) 
12.365.0003.2022.0000 (2017) 
12.365.0003.2021.0000 (2018) 
12.361.0003.1019.0000 (2019) 

12.365.0003.2021.0000 (2020)  

Total da meta: 86,4% 

População (DataSUS) 
de 0 a 3 anos: 1095. 
Percentual: 83,92% 
População (DataSUS) 
de 4 a 5 anos): 1049. 

Percentual: 88,9%. 

 FONTES  

Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 
Censo Escolar, 2021 
Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 
Censo Escolar, 2020. 
Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 
Sinopse Estatística, 2021. 

Brasil. Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE. Pnad, 2021 

Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Cidades, 2021 
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CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Busca Ativa Escolar, 2021. 

CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Gênesis, 2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2021 (DATASUS). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1061 de 08 de dezembro de 2015 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.122, de 08 de dezembro de 2016 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.162, de 07 de novembro de 2017 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.197, de 09 de novembro de 2018 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.231, de 26 de novembro de 2019 (LOA).  

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.249, de 09 de julho de 2020 (LOA) 
CHAPADÃO DO SUL, Decreto nº 3.331, de 20 de julho de 2020.  

 Indicador 1A 

Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a 
escola. 

Prazo: 2016 
Alcançou 
indicador? 

sim  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA % - 70% 
70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

REDE 

ESTADUAL 

Meta 

executada 

no 
período  

-  - -   - -   - -  0        

REDE 
MUNICIPAL 

Meta 
executada 
no 

período  

 -  - -  -  -  -  59,2% 82,55%       

REDE 
PRIVADA 

Meta 
executada 
no 
período  

- - -  -  -  -  18,6% 11%       

TOTAL -  -  100%  100%  84,5%   91% 77,8% 93,55%       

 Indicador 1B 

Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a 
escola/creche  

Prazo: 2024 
Alcançou 
indicador? 

sim  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA %  - 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

REDE 
ESTADUAL 

Meta 
executada 
no 
período  

 -  - -  -  -  -  - 0    

REDE 
MUNICIPAL 

Meta 
executada 
no 
período  

- - -  -  -  -  66,4% 91,14%    

REDE 
PRIVADA 

Meta 

executada 
no 
período  

 -  - -  -  -  -  12,8% 8,86%    

TOTAL  -  -  100% 100%   45,6%  65% 79,2% 97,59%    
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Utilizamos nos dados das observações junto as metas os dados registrados no DataSUS e para os cálculos dessa 
meta utilizamos a tabela da população de dados divulgados pelo site do IBGE,  lembrando 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 e 03 escolas privada, e para atendimento a crianças de 4 a 5 anos temos 03 escolas municipais e 03 escolas 
na rede privada. 
 
População na faixa etária de 0 a 3 anos residentes no ano de 2010 (IBGE) – 1.325 crianças. 

População na faixa etária de 0 a 3 anos registrada no sistema DataSUS no ano de 2012 – 1401 crianças. 
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) – 1075 alunos. 
Número de alunos Matriculados e frequentes no ano de 2020 (0 a 3 anos) – 1050 alunos. 
Número de alunos Matriculados e frequentes no ano de 2021 (0 a 3 anos) – 1.122 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. 
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. 
Número de alunos Matriculados e frequentes no ano de 2020 (4 e 5 anos) – 939 alunos. 
Número de alunos Matriculados e frequentes no ano de 2021 (4 e 5 anos) – 977 alunos. 

Segundo o site QEdu (Fonte: CensoEscolar/INEP2020/QEdu.org.br) no ano de 2020 constava matriculados na 
Rede Municipal de Ensino a quantidade de 881 alunos na faixa etária de 0 a 3 anos e 803 alunos na faixa etária de 4 e 
5 anos. Nas Instituições de Ensino Privada constava matriculados e frequentes a quantidade de 136 alunos na faixa 
etária de 4 e 5 anos e na faixa etária de 0 a 3 anos a quantidade de 169 crianças. 

Referente aos dados populacionais do ano de 2020, mantivemos o total da população do ano de 2019 em virtude 
de estarmos passando por uma pandemia e não termos como sabermos do fluxo de pessoas em relação a deslocação 
de municípios, ou seja, a imigração. Sendo assim, podemos observar no quadro acima uma redução no número de 
alunos e isso se deu devido a pandemia causada pelo novo corona vírus – Covid 19, que ocasionou na suspensão das 
aulas presenciais e como a execução das atividades escolares nas creches e pré-escola não são obrigatórias, pudemos 
notar uma certa redução no número de alunos. Porém, montamos um plano de ação que objetivava na elaboração de 

cadernos de atividades impressos para que mantivesse vínculos com os educandos, portanto, os cadernos poderiam 
ser retiramos na Instituição de ensino ou até mesmo serem entregues nas residências. 

Para o cumprimento desta meta, iniciou-se no ano de 2020 a construção de um CEI – Centro de Educação 
Infantil no Bairro Esplanada, o qual será feito com a parceria da empresa proprietária do loteamento Esplanada Casa & 
Terra, a Instituição contemplará o atendimento aos bairros Esplanada I, Esplanada II, Esplanada III, Esplanada IV e 
Esplanada V, abrangendo um dos bairros mais populosos do município.  Também se iniciou as obras de ampliação dos 
CEIs: Flamboyant, Sonho Meu e Pingo de Gente. 

É necessário ressaltar que no ano de 2021 houve um aumento no número de alunos matriculados e frequentes 
na Educação Infantil, totalizando 2.099 educandos abrangendo as escolas municipais e Instituições privadas. 
 

Meta 1 – ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 

Meta1 

  Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Status Observações 

1.1 Criar mecanismos de acompanhamento para garantir o direito 
de educação às crianças em idade escolar que se encontra em 
situação de risco e vulnerabilidade social; 

2016 Concluída Busca Ativa Escolar; 
Programa Bolsa Família; 
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1.2 Utilizar os dados do IBGE e Censo Escolar para garantir o 

atendimento de 70% de crianças de 0 a 3 anos e 100% na faixa 
etária de 4 a 5 anos até 2016; 

2016 Concluída A estratégia 1.2 não consta no 

Decreto nº 3.116 de 29 de abril 
de 2019 que regulamenta o 

Plano Municipal de Educação - 
PME 

1.3 Participar de Programas do Governo Federal para a qualificação 

profissional; 

2016 Concluída Programas:  

Tempo de Aprender; 
MS Alfabetiza; 
Aprender valor (Educação 
Financeira – Banco Central); 
Busca Ativa Escolar; 
Inovação Educação Conectada 
(PIEC)-MEC; 

Programa Nacional de Educação 
empreendedora do SEBRAE; 
Programa Volta ao Novo; 
Programa Diálogos 
Socioemocionais;                     

1.4 Aprimorar e divulgar canal de ouvidoria de participação da 

escola, família e comunidade visando uma ação articulada em 
prol do atendimento da criança com qualidade social 

2016 Concluída Ouvidoria Municipal; 

Atendimento da Coordenação 
Pedagógica Na SEMEC; 
Atendimento da Coordenação 
Pedagógica nas Unidades de 
ensino; 
Palestra, conscientizações, 

reuniões individuais com pais. 

1.5 Promover formas de atendimento especializado a criança em 
parceria com equipe multiprofissional em parceria com a 
Secretária da Saúde e Secretária de Assistência Social de acordo 
com a necessidade da criança. 

2016 Concluída Atendimento na SEMEC através 
de Equipe Multidisciplinar 
contendo: 
Assistente Social; 
Psicóloga; 

Psicopedagoga; 
Neuropsicóloga; 

Neuropsicopedagoga; 

1.6 Manter o programa de formação em serviço, com a formação 
continuada para o uso da tecnologia; 

2016 Concluída Inovação Educação Conectada 
(PIEC)-MEC; 

Capacitação de Uso de Mídias 
Digitais; 
Oferecimento de Curso 
Presencial sobre: Oficina 
Educacional – aplicabilidade de 
recursos tecnológicos na 
educação. 

Aulas com o apostilado do 
Sistema COC de Ensino (Escola 
Privada); 
Robótica (Escola Privada); 

1.7 Promover formas de participação da família e da comunidade, 

visando à ação articulada de atendimento à criança; 

2016 Concluída Assegurar o acesso de todos os 

alunos nas atividades remotas, 

acompanhamento contínuo da 
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participação dos alunos 

presenciais em especial os não 
ativos (busca ativa);  

Manter canais de comunicação 
aberto com o estudante e 
familiares, entrega de conteúdos 
pedagógicos (caderno de 
atividades) aos alunos on-line 

quinzenalmente; 
Plano de intervenção nas salas 
onde foi identificado indisciplina 
e dificuldade de aprendizagem 
com apoio psicológico. 
Aulas de desenvolvimento 

Socioemocional e financeiro 
(Escola Privada); 
Teatros, Músicas, contação de 
história, atividades lúdicas. 

Datas Comemorativas com a 
participação da família (Semana 
Farroupilha, Cantata de Natal, 

Danças Folclóricas). 

1.8 Realizar periodicamente em parceria com a Secretária da Saúde 
a coleta de dados das crianças, visando detectar a demanda da 
Educação Infantil nos diferentes bairros do nosso município; 

2016 Concluída Publicação de Editais visando 
atender a demanda de 
matrículas; 
Atendimento na SEMEC em sala 

destinada apenas para 
matrículas; 
Atendimento e visitas realizadas 
pela Assistente Social lotada na 
SEMEC; 

1.9 Construir indicadores de qualidade de atendimento na Educação 

Infantil, a partir do Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA 

e os “Critérios para um atendimento em creche que respeite os 
direitos fundamentais das crianças/MEC”; 

2017 Concluída Plano de Gestão; 

Projeto Político Pedagógico; 

BNCC – Educação Infantil 
(Currículo de Referência para 
MS); 

1.10 Promover e ampliar estudos sobre o detalhamento do 
custo/aluno/qualidade na Educação Infantil de acordo com dados 

de referência nacional; 

2017 Concluída Estudo realizado de acordo com 
o Censo Escolar e planejamento 

elaborado de acordo com os 
Recursos advindos do Fundeb. 

1.11 Realizar e ampliar estudos sobre a qualidade na Educação 
Infantil; 

2017 Concluída Censo Escolar (atendimento de 
demanda); 
Recursos advindos do Fundeb; 

IDEB (atingir a Meta Projetada 
anualmente); 

1.12 Criar o Plano de Gestão em todos os CEIs; 2017 Concluída Elaboração de Plano de gestão 
em cada CEI pelo diretor e 
Comunidade Escolar; 

1.13 Assegurar ações articuladas entre as Secretarias Municipais: de 
Educação, Saúde, Assistência Social, Esporte e Cultura e demais 

2017 Concluída Parceria com o Conselho Tutelar;  
Busca Ativa Escolar; 
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equipamentos que compõem o Sistema de Garantia dos Direitos 

da Criança e do Adolescente; 

Bolsa Família; 

Atendimento da Secretaria de 
Esporte a alunos vinculados na 

Rede em contraturno; 
Oferta de matrículas no 
Departamento de Cultura para 
música e arte. 
 

 

1.14 Adequar, ampliar e avaliar as condições dos prédios de Educação 
Infantil mais antigo de acordo com os padrões mínimos de 
infraestrutura e acessibilidade; 

2017 Concluída Ampliação do CEI Pingo de Gente;  
Ampliação do CEI Flamboyant; 
Ampliação do CEI Sonho meu; 

Atendimento a acessibilidade de 
acordo com a demanda escolar; 
Instalação de fitas 
antiderrapantes nos acessos ao 
banheiro e desníveis; 

1.15 Garantir o transporte escolar para criança de 4 anos a 5 anos, em 

regime de colaboração entre União, Estado e municípios 
atendendo aos princípios básicos de segurança exigidos pelo 
Departamento Nacional de ensino fundamental (DNT) e as normas 
de acessibilidade que garantam a segurança das crianças com 
deficiência levando em consideração o tempo de permanência e 
idade mínima dos alunos e assegurando que cada ente assuma 

suas responsabilidades de forma a garantir a escolarização dos 
alunos oriundos da zona rural e urbana quando houver 
necessidade; 

2017 Concluída LEI nº 5.146, de 27 de dezembro 

de 2017 que “Estabelece as 
diretrizes e as normas gerais 
sobre o acesso ao transporte 
escolar pelos alunos da Rede 
Estadual de Ensino, residentes na 
zona rural, e institui o programa 

Estadual de Transporte Escolar de 
mato Grosso do Sul (PTE-MS). 

1.16 Promover, em regime de colaboração, políticas e programas de 
qualificação permanente de forma presencial para os profissionais 
da Educação Infantil; 

2018 Concluída Palestras em relação ao tema. 
Assessoria da coordenação 
pedagógica. 

1.17 Ampliar e adequar de acordo com os padrões de infraestrutura as 
escolas de Educação Infantil, bem como a instalação de: 
bibliotecas multimídias, salas de informática, brinquedotecas, 

miniquadras e espaços cívicos de acordo com o Plano de Gestão 
dos CEIs; 

2024 Iniciada Ampliação do CEI Pingo de Gente;  
Ampliação do CEI Flamboyant; 
Ampliação do CEI Sonho meu; 

Tecnologias sendo adquiridas 
conforme a demanda de cada 

estabelecimento; 
Construção de Anfiteatro (Escola 
Privada); 

1.18 Divulgar e ampliar os mecanismos de consulta pública pelas 
famílias sobre a demanda por creches e assegurando o controle 
da frequência em parceria com o Ministério Público e demais 

instituições interessadas; 

2018 Concluída Busca ativa escolar; 
Atendimento na SEMEC para 
demanda de matrículas nas 

Instituições de Ensino; 

1.19 Assegurar que as escolas municipais de Educação Infantil, tenham 
seu Plano de Gestão formulado de acordo com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais e Matrizes Curriculares Municipais com a 
participação de todos os profissionais do CEI; 

2019 Concluída Plano de Gestão de acordo com o 
Currículo de Referência Nacional 
(BNCC); 

1.20 Construir gradativamente em regime de colaboração entre a 
União e o Estado, os prédios para abrigar as novas escolas de 

Educação Infantil nos locais assinalados pelo censo, respeitando 

2020 Iniciada Construção do CEI Esplanada em 
atendimento aos bairros que se 
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as normas de acessibilidade, as especificidades geográficas e 

culturais locais; 

encontra em local mais distante 

(Inauguração 2022); 

1.21 Autorizar e monitorar o funcionamento das instituições, tanto 
públicas quanto privadas, que atendam aos padrões básicos de 
infraestrutura estabelecidos para o Município de acordo com a 
legislação vigente; 

2024 Concluída DELIBERAÇÃO CME n. 55, de 31 
de julho de 2017 que Estabelece 
normas para a educação básica no 
Sistema Municipal de Ensino de 

Chapadão do Sul e DELIBERAÇÃO 
CME n. 81, que Altera dispositivos 
da Deliberação CME nº 55, de 31 
de julho de 2017, que estabelece 
normas para a educação básica no 
Sistema Municipal de Ensino de 
Chapadão do Sul. 

1.22 Expandir o atendimento às crianças de 0 a 5 anos, em creches e 
pré-escolas, de forma a atender, até o ano de 2016, no mínimo 
70 % da população de 0 a 3 anos de idade e de 100% da 
população de 4 e 5 anos. 

2016 Concluída Oferecimento de vagas em 
período parcial e integral nas 
Escolas e CEIs; 
Ampliação de CEIs, oferecimento 
da modalidade em Extensão as 

escolas municipais; 

 
META-2 

 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

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. 

2024 

12.365.0104.2022.0000 (2015)  
12.365.0104.2022.0000 (2016) 

12.365.0003.2021.0000 (2017) 
12.365.0003.2022.0000 (2017) 
12.365.0003.2021.0000 (2018) 
12.361.0003.1019.0000 (2019) 

12.361.0003.2030.0000 (2020)  

Probabilidade da 
População (DataSUS): 
3.363 pessoas de 6 a 14 anos; 
Total de alunos no ensino 
fundamental: 4.569 pessoas 
Rede Municipal – 3.276 

alunos; 
Rede Estadual – 699 alunos; 
Rede Privada – 594 alunos. 
 

População  de 16 anos – 
462 pessoas; 

Alunos com 16 anos no 
Ensino Fundamental – 458 
alunos.   

  
FONTES  

Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 
Censo Escolar, 2021 
Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 

Censo Escolar, 2020. 
Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 
Sinopse Estatística, 2021. 
Brasil. Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE. Pnad, 2021 
Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Cidades, 2021 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Busca Ativa Escolar, 2021. 

CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Gênesis, 2021. 

CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2021 (DATASUS). 
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CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1061 de 08 de dezembro de 2015 (LOA). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.122, de 08 de dezembro de 2016 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.162, de 07 de novembro de 2017 (LOA). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.197, de 09 de novembro de 2018 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.231, de 26 de novembro de 2019 (LOA).  
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.249, de 09 de julho de 2020 (LOA) 
CHAPADÃO DO SUL, Decreto nº 3.331, de 20 de julho de 2020.  

 Indicador 2A 

Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta 
o ensino fundamental (taxa de escolarização líquida 
ajustada) 

Prazo: 2024 
Alcançou 
indicador
? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA %  100% 
 100
% 

 100
% 

 100
% 

 100
% 

 100%  100%  100%  100%  100%  100% 

REDE 
ESTAD
UAL 

Meta 
executada 
no período  

 - - - - - - 21% 21%      

REDE 

MUNIC
IPAL 

Meta 

executada 
no período  

 - - - - - - 59% 97,4%      

REDE 
PRIVA

DA 

Meta 
executada 

no período  

-  - - - - - 20% 0,17%     

TOTAL  - -  85% 86% 
98,3
% 

85% 
73,50

% 
73,60%     

 Indicador 2B 

Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o 

Ensino Fundamental Concluído (estudantes 2021). 

Prazo: 2024 Alcançou 

indicador
? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA %  
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

REDE 
ESTAD

UAL 

Meta 
executada 

no período  

-  - - - - - - 35,7%      

REDE 
MUNIC
IPAL 

Meta 
executada 
no período  

-  - - - - - 78,1% 48,05%       

REDE 
PRIVA
DA 

Meta 
executada 
no período  

-  - - - - - 11,4% 15,36%       

TOTAL  - -  93%  
 79
% 

 59,6
% 

70%  89,5% 
99,13

% 
     

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) – 4276 alunos. 

Número de alunos Matriculados e frequentes no ano de 2020 (6 a 14 anos) – 4.405 alunos. 
População na faixa etária de 6 a 14 anos residentes no ano de 2010 (IBGE) – 3.375 crianças/adolescentes (dados 
atualizados) 
População na faixa etária de 6 a 14 anos registrada no sistema DataSus no ano de 2012 –3.363 
crianças/adolescentes (dados atualizados em 2021) 
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Desse modo, consta matriculados no ano de 2021 na Rede Municipal de Ensino nos Anos iniciais a quantidade 
de 2078 alunos e nos Anos Finais a quantidade de 1.198 alunos; na Rede Estadual de Ensino há o quantitativo de 163 

alunos nos Anos Iniciais e 536 alunos nos Anos Finais e nas Instituições de Ensino Privada consta a quantidade de 365 

alunos nos Anos Iniciais e 229 alunos nos Anos Finais. 
 
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. 
Número de alunos Matriculados e frequentes no ano de 2020 (16 anos) no 1º ano do Ensino Médio – 351 alunos. 
Número de alunos Matriculados e frequentes no ano de 2021 (16 anos) no 1º ano do Ensino Médio – 375 alunos 

População na faixa etária de 16 anos registrada no sistema DataSus no ano de 2012 – 462 jovens (dados 
atualizados) 
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 
(2019) 
População que concluiu o Ensino Fundamental Completo registrada no Sistema TRE/MS intranet: 1304 pessoas 

(2020) 
População que concluiu o Ensino Fundamental Completo registrada no Sistema TRE/MS intranet:  1.139 pessoas 
(2021) 

Referente aos dados populacionais do ano de 2021, usamos a população registrada no sistema do DataSUS do 
ano de 2012, sendo os dados mais recentes, além disso, no ano de 2020 houve uma redução no número de alunos em 
virtude da pandemia causada pelo novo corona vírus – Covid-19, que ocasionou na suspensão das aulas presenciais, 
porém a Rede Municipal de Ensino elaborou um plano de ação com o objetivo de manter o vínculo dos educandos com 

o ambiente escolar oferecendo cadernos impressos que poderiam ser retirados na Instituição de Ensino ou até mesmo 
serem entregues nas residências entretanto no anos de 2021 iniciou-se o ano letivo com as aulas presenciais 
aumentando gradativamente o percentual de alunos presentes chegando a 100% ao fim do ano letivo. 
 
Meta 2 – ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 

Meta 2 

  
Estratégias (da meta acima 

indicada) 
Prazo Status Observações 

     

2.1 Proporcionar às estudantes 
vivências artísticas e culturais 

promovendo a afetividade e a 
criatividade existentes no 
processo de ensino e 
aprendizagem; 

2017 Concluída Participação das Unidades de Ensino em projeto 
cultural durante a semana Farroupilha no CTG – 

Cultivando a tradição; 
Recitais de músicas e artes desenvolvido pelo 
Departamento de Cultura da SEMEC; 
Danças Folclóricas, festa junina, cantata de natal, 
Expomaper, semana das crianças, semana do trânsito, 

festas culturais, consciência negra, datas 
comemorativas, Folclore. 
Live Cultural com apresentações do CTG – Cultivando 
as Tradições e participação de alunos do 
Departamento de Música e Arte.  

2.2 Continuar a oferta dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental 
para as populações do campo nas 
próprias comunidades rurais; 

2024 Concluída Programa União Faz a Vida (Convênio com a 
Cooperativa Sicredi) 
Manutenção das escolas do Campo: Escola Municipal 
Aroeira, Escola Municipal Pedra Branca, Escola 
Municipal Ribeirão Polo. 
Projeto de Empreendedorismo; 

Parceria com a Saúde na oferta e aplicação de Vacinas. 
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Construção da casa dos Professores; 

2.3 Garantir a presença de intérprete 

de Libras em todas as escolas que 
efetivarem matrícula de alunos 
surdos; 

2016 Concluída Oferta de Profissional de educação com formação na 

área em atendimento a demanda; 

2.4 Apoio aos professores de classes 
com alunos portadores de 
necessidades educativas 
especiais, mediante oferta de 
assessoramento e suporte 
pedagógico e qualificação dos 
mesmos, além da disponibilização 

de auxiliares em turmas onde se 
fizer necessário. 

2016 Concluída Projeto Setembro Verde (Exposição de Banners e 
palestras nas escolas e CEIs abrangendo o Tema 
Igualdade e Equidade). 
Oferecimento de auxiliares em sala de aula; 
Oferecimento de Professores graduados e com 
formação/especialização em Educação Especial; 
Encontros/Palestras realizadas durante a Semana 

nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e 
Múltipla abrangendo orientações acerca de 
adaptações das atividades Pedagógicas; Diário de 
Bordo; Relatórios; entre outros materiais técnicos e de 
suporte); 

Oferta de Professores e/ou auxiliares para 
atendimento a alunos com deficiência ou 

Necessidades especiais. 

2.5 Incentivar a participação dos pais 
ou responsáveis no 
acompanhamento das atividades 
escolares dos filhos por meio do 

estreitamento das relações entre 
as escolas e as famílias; 

2015 Concluída Sistema Gênesis; 
Grupo Escolares com o uso de mídias (Whatsapp); 
Atendimento em coordenação pedagógica; 
Busca Ativa; 

Reuniões pedagógicas individuais ou audiovisuais; 

2.6 Fomentar o desenvolvimento de 
tecnologias educacionais e de 
inovação das práticas pedagógicas 
que favoreçam a alfabetização, a 

melhoria do fluxo escolar e a 
aprendizagem dos alunos, 
considerando as diversas 

abordagens metodológicas e sua 
efetividade; 

2015 Concluída Programa de Inovação Educação Conectada (PIEC) – 
MEC; 
Programa Tempo de Aprender; 
Programa MS Alfabetiza; 

Programa Aprender Valor; 
Aulas com o apostilado do Sistema COC de Ensino 
(escolas privasa); 

Ensino de Robótica; 

2.7 Assegurar a continuidade da 
universalização do Ensino 
Fundamental de nove anos para 
toda população de 6 (seis) a 14 
(quatorze anos), considerando a 
indissociabilidade entre acesso, 
permanência e qualidade da 

educação escolar oferecida; 

2016 Concluída Publicação de Edital de Matrículas e Rematrículas para 
a Rede Municipal de Ensino de Chapadão do Sul 
anualmente. 
A rematrícula é garantida para todos os alunos que 
frequentam as unidades de ensino municipais. 

2.8 Promover e estimular a formação 
inicial e continuada de professores 
para a alfabetização de crianças, 
com o conhecimento de novas 

tecnologias educacionais e 

práticas pedagógicas inovadoras, 

2016 Concluída Adesão ao Programa Tempo de aprender; 
Adesão ao Programa MS Alfabetiza; 
BNCC – Educação Infantil; 
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estimulando as ações de formação 

continuada de professores para a 
alfabetização; 

2.9 Promover ações que garantam o 
atendimento das famílias em área 
de vulnerabilidade social junto ao 

Centro de Referência 
Especializado de Assistência 
Social- CREAS e Centro de 
Referência de Assistência Social- 
CRAS. 

2016 Concluída Atendimento através de equipe Multidisciplinar: 
Psicóloga, Especialista em Educação Especial, 
Psicopedagoga e Assistente Social; 

2.10 Promover e valorizar a 

qualificação dos professores para 
uma ação pedagógica eficiente; 

2016 Concluída Formação Continuada; 

Orientação Pedagógica; 

2.11 Promover ações junto à Secretaria 
de Assistência Social voltadas à 
localização dos alunos que estão 
fora da escola 

2017 Concluída Programa Busca Ativa Escolar; 
Programa Bolsa Família; 
Estudo da demanda e visitas realizadas por Assistente 
Social; 

2.12 Fomentar a qualidade na 
Educação, com a melhoria do fluxo 
escolar e da expectativa de 
aprendizagem de modo a atingir 
as médias nacionais para o Índice 

de Desenvolvimento da Educação 
Básica- IDEB; 

2024 Em 
desenvolvimento 

Avaliação Diagnóstica Interna; 
Avaliação de Fluência; 
Provas SAEB; 
Oferecimento de Aulas de Reforço; 

2.13 Acompanhar e monitorar as 
situações discriminação, 
preconceitos e violências na 
escola, visando ao 

estabelecimento de condições 
adequadas para o sucesso escolar 
dos alunos, em colaboração com 
as famílias e com órgãos públicos 

de assistência social, saúde e 
proteção à infância, adolescência 

e juventude; 

2017 Concluída Projeto Setembro Verde abrangendo temas como 
Igualdade e Equidade; 

2.14 Dar continuidade à melhoria da 
merenda escolar; 

2017 Concluída Recursos recebidos do FNDE (PNAE); 
Contrapartida da Prefeitura Municipal; 

2.15 Planejar e acompanhar as 
intervenções a partir do resultado 

da Provinha Brasil e da Avaliação 
Nacional de Alfabetização- ANA 
para os estudantes do 2º e 3º 
anos do Ensino Fundamental; 

2017 Concluída Adesão ao Programa Tempo de Aprender; 
Adesão ao Programa MS Alfabetiza; 

Aplicação das Provas SAEB; 
Aplicação das provas de Avaliação de Fluência 
(Programa MS Alfabetiza); 
 
 

2.16 Garantir que no sistema de 
avaliação institucional e 
pedagógico da rede pública 

municipal, seja incluída a 

2017 Concluída Avaliação de Fluência; 
Provas SAEB; 
Programa MS Alfabetiza; 

Programa Tempo de Aprender; 
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avaliação da alfabetização na 

leitura, escrita e alfabetização 
numérica, a ser aplicada ao final 

do 1º, 2º e 3º anos do Ensino 
Fundamental com a análise dos 
resultados obtidos; 

 

2.17 Oferecer orientação aos alunos 
sobre a importância de uma 
alimentação de qualidade 
objetivando o atendimento 
individualizado de suas 
necessidades nutricionais em 
consonância com o 

desenvolvimento na 
aprendizagem; 

2016 Concluída Programa PNAE; 
Cardápios elaborados e acompanhados por 
Nutricionistas; 
Alimentação advinda da Agricultura Familiar; 

2.18 Ajustar a relação entre o número 
de alunos e professores, 
garantindo a qualidade do 

processo de aprendizagem, em 

conformidade com resolução 
específica expedida pelo Conselho 
Municipal de Educação; 

2017 Concluída DELIBERAÇÃO CME nº 55 e 81. 
Matrículas e Rematrículas realizadas de acordo com a 
demanda referente a metragem da sala de aula. 

2.19 Dar continuidade e incentivar a 
participação nas aulas de 

recuperação aos alunos com 
defasagem no processo educativo; 

2019 Concluída Oferta de aulas de reforço; 
Realização de Convênio com Instituições Privadas 

para oferta do Programa Recupere Mais. (2022) 

2.20 Acompanhar e monitorar o acesso, 
a permanência e o 
aproveitamento escolar dos 
beneficiários de programas de 

transferência de renda, em todas 
as escolas municipais; 

2017 Concluída Busca Ativa Escolar; 
Programa Bolsa Família; 

2.21 Prover as escolas com professores 

para garantir atendimento às 
substituições das classes de 

professores afastados por licença 
médica, readaptação, 
aposentadoria e para os 
afastamentos junto à Secretaria 
Municipal de Educação; 

2017 Concluída Realização de Processo Seletivo (EDITAL ESPECÍFICO 

publicado em D.O); 
Relotação e Lotação de Profissionais Docentes; 

2.22 Ampliar, em regime de 

colaboração, Programas de 
Correção de Fluxo Escolar, 
reduzindo as taxas de repetência, 
evasão e distorção idade e série, 
em toda a Rede Pública Municipal 
de Ensino; 

2018 Concluída Oferta de aulas de Reforço escolar;  

Avaliação de Fluência; 

2.23 Implementar a Educação Integral 

na rede pública municipal com 
atividades nas áreas de 

2024 Concluída Educação Ambiental com a realização de visita a 

Central de Tratamento de Resíduos pela Escola CEPE;  
Robótica; 
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aprendizagem, culturais, 

artísticas, esportivas, lazer, 
direitos humanos, meio ambiente, 

inclusão digital, saúde e 
sexualidade; 

Projetos de tecnologias ofertados na Biblioteca SESI; 

Criação da Escola Municipal SEMEAR; 

2.24 Estimular o uso de tecnologias 

pedagógicas que combinem, de 
maneira articulada, a organização 
do tempo e das atividades 
didáticas entre a escola e o 
ambiente comunitário, a favor da 
aprendizagem; 

2017 Concluída Programa Inovação, Educação Conectada (PIEC)- 

MEC; 
Capacitação Uso de Mídias Digitais; 
Feira Municipal de Ciências e Tecnologia com o 
objetivo de popularizar a ciência para os estudantes 
da educação básica em parceria com a Universidade 
Federal de Mato Grosso do Sul, FETEC, Prefeitura 
Municipal de Chapadão do Sul, Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura e Secretaria Estadual de 
Educação. 

2.25 Ampliar e contribuir para a 
inclusão digital dos profissionais 
da Educação Básica dos sistemas 

públicos de ensino e acesso ao 

Programa Nacional de Formação 
Continuada em Tecnologia 
Educacional; 

2018 Concluída Programa Inovação, Educação Conectada (PIEC)- 
MEC; 
Capacitação Uso de Mídias Digitais; 

2.26 Realizar, estudos sobre os censos 
periódicos do Ensino 

Fundamental, visando detectar a 
demanda por escolas nas 
diferentes regiões do nosso 
município; 

2018 Concluída Censo Escolar; 
Atendimento a demandas de matrículas de alunos 

novos na SEMEC; 

2.27 Garantir o transporte escolar, em 
regime de colaboração entre União 

Estado e município atendendo aos 
princípios básicos de segurança 
exigidos pelo Departamento 

Estadual de Trânsito (DETRAN) e 
as normas de acessibilidade que 
garantem segurança aos alunos 

com deficiências, levando em 
consideração o tempo de 
permanência e idade mínima dos 
alunos assegurando que cada ente 
assuma suas responsabilidades de 
forma a garantir a escolarização 
dos alunos oriundos da zona rural; 

2018 Concluída Atendimento oferecido conforme a Lei Estadual nº 
5.146 de 27 de dezembro de 2017. 

2.28 Ampliar, progressivamente, a 
jornada escolar visando expandir 
a escola de tempo integral, que 
abranja um período de pelo menos 
7 horas diário, com previsão de 

infraestrutura, alimentação, 

2024 Em 
desenvolvimento 

Atendimento a alunos em Tempo Integral no Projeto 
Semear, Extensão da Escola Municipal Cecília Meireles 
(Centro Sócio Educativo Nossa Senhora das Graças) e 
CEIs Municipais. 
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professores e funcionários em 

número suficiente; 

2.29 Dar continuidade ao programa de 
atualização dos profissionais de 
educação, visando sua total 
competência para atuar com 

alunos do Ensino Fundamental, 
inclusive para professores de 6º a 
9º anos por meio de parcerias com 
outras instituições; 

2018 Concluída Parceria com a SED (manutenção) para a oferta do 
curso Norma Médio no Centro Estadual de Educação 
Arlindo Neckel; 
Parceria com a Faculdade Fachasul, Unigran Net e 

Unopar para conceder desconto aos profissionais de 
educação nas mensalidades de pós graduação. 

2.30 Assegurar uma escola de Ensino 
Fundamental, democrática e 

inclusiva, pensada na sua 
integridade, garantindo que todas 
as crianças de seis anos adentrem 
a essa escola e após nove anos 
saiam com conhecimentos, 
habilidades, competências, 

valores e atitudes que lhe 

permitam o exercício pleno da 
cidadania, independente de suas 
necessidades sociais e diferenças 
culturais; 

2019 Concluída Projeto Político Pedagógico; 
Plano de Gestão; 

BNCC; 
 

2.31 
Melhorar as escolas do campo 
para garantir o acesso, 
permanência e aprendizagem dos 
alunos bem como a continuidade 

dos estudos dos educandos; 

2019 Concluída Manutenção dos prédios que ofertam a Educação no 

campo; 
Oferta de ônibus escolares; 
Convênio com a SED para oferta do Ensino Médio; 
Oferta de alimentação escolar; 
Oferta de material permanente. 

2.32 Construir, ampliar e reformar as 

escolas municipais em parceria 
com a União e Estado, com novas 
salas de aulas, quadras 

esportivas, salas de informática, 
observando às regras e 
acessibilidade previstas pela 

Associação Brasileira de Normas 
Técnicas- ABNT; 

2020  

 
Concluída 

- Instalação de fitas antiderrapantes nos acessos ao 

banheiro e desníveis no CEI Sibipiruna. 
-Construção de uma residência (para alojamento de 
professores) com vestiário masculino, feminino e para 

PNEs na Escola Municipal Aroeira. 
 

2.33 Alfabetizar todas as crianças até, 
no máximo, aos 8 (oito) anos de 
idade, entendendo este 
compromisso como de todas as 

áreas do conhecimento; 
                               

2021 Concluída Alfabetizar todas as crianças até o 2º ano do Ensino 
Fundamental; 
Avaliação de Fluência; 
Programa MS Alfabetiza; 

Tempo de Aprender; 
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META-3 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

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). 

2016 

2024 

12.365.0104.2022.0000 

(2015) 
12.365.0104.2022.0000 

(2016) 
12.365.0003.2021.0000 

(2017) 
12.365.0003.2022.0000 

(2017) 

12.365.0003.2021.0000 
(2018) 

12.361.0003.1019.0000 
(2019) 

 12.361.0003.2019.0000 
(2020) 

12.361.0003.2015.0000 
(2020) 

População de 15 a 17 anos:1.340 
pessoas (DataSUS) 
Rede Estadual de Ensino – 885 

alunos; 
Rede Privada de Ensino – 135 alunos. 

 

  
FONTES 

Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, Censo 
Escolar, 2021 
Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, Censo 
Escolar, 2020. 

Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, Sinopse 
Estatística, 2021. 
Brasil. Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE. Pnad, 2021 
Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Cidades, 2021 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Busca Ativa Escolar, 2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Gênesis, 2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2021 (DATASUS). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1061 de 08 de dezembro de 2015 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.122, de 08 de dezembro de 2016 (LOA). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.162, de 07 de novembro de 2017 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.197, de 09 de novembro de 2018 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.231, de 26 de novembro de 2019 (LOA).  
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.249, de 09 de julho de 2020 (LOA) 

CHAPADÃO DO SUL, Decreto nº 3.331, de 20 de julho de 2020.  
Indicador 3A Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a 

escola.  

Prazo: 2016 Alcançou 
indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

REDE 
ESTADUAL 

Meta 
executada 
no período  

-  -  -  -  -  -  72% 66,14%    
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REDE 
MUNICIPAL 

Meta 

executada 
no período  

 -  -  -  -  -  - 0 0    

REDE 
PRIVADA 

Meta 
executada 
no período  

 -  -  -  -  -  - 12% 10,08%    

TOTAL - - 85,9% 66,4% 70% 77%  84% 76,22%    

 
Indicador - 3B 

Percentual da população de 15 a 17 anos matriculada no 
Ensino Médio  

Prazo: 2024 
Alcançou 
indicador? 

SIM 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA % 
 

85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

REDE 
ESTADUAL 

Meta 
executada 

no período  

-  -  -  -  -  -  85% 86,7%       

REDE 

MUNICIPAL 

Meta 

executada 
no período  

 -  -  -  -  -  - 0 0       

REDE 
PRIVADA 

Meta 
executada 
no período  

 -  -  -  -  -  - 14,25% 13,2%       

TOTAL -   - 70%  77%  49,2%  
894 

(alunos) 
99,25% 99%       

 
  Para efetuar o cálculo dos indicadores desta meta, ainda não temos registrado em sites oficiais o número da 

população de 15 a 17 anos que frequenta a escola, portanto usamos o número de matrículas de jovens que possuem 
está faixa etária e que estão frequentando a escola juntamente com o número da população registrado no DataSus do 
ano de 2012. 
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. 

Número de alunos Matriculados e frequentes no Ensino Médio do ano de 2020 (1º ao 3 ano) – 947 alunos 

Número de alunos Matriculados e frequentes no Ensino Médio do ano de 2020 (1º ao 3 ano) – 1020 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 (usamos esse 

mesmo registro para cálculo do ano de 2012). 

 
Nas Instituições de Ensino do município temos matriculados e frequentes nas seguintes Modalidades: 
 

Modalidade Rede Estadual Rede Privada TOTAL 

1º ao 3º ano Ensino Médio 885 135 1020 
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Meta 3 – ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 
 

Meta 3 

  Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Status Observações 

3.1 

Buscar parceria com o Estado, que tem a responsabilidade 

do Ensino Médio, para atender as necessidades dos 
estudantes, valorizando a permanência do aluno na zona 
rural. Dar continuidade a oferta do espaço físico adequado 
para o funcionamento do Ensino Médio no campo. 

2015 Concluída 

 Durante a pandemia as aulas do 

Ensino médio foram ofertadas 
através do Google Classroom e 
atividades impressas nas 
Instituições de ensino. 

3.2 Prover de transporte escolar as zonas rurais, com 

colaboração financeira da União, Estados e Municípios, de 
forma a garantir a escolarização dos alunos e o acesso à 
escola. 

2015 Concluída 

 Oferta de transporte escolar nas 

escolas rurais com motoristas 
capacitados. 
Monitoramento das Rotas de 
Transporte escolar, conservação 
das estradas rurais;  

 

META-4 

 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

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. 
 

2024 

12.365.0104.2022.0000 (2015) 
12.365.0104.2022.0000 (2016) 
12.365.0003.2021.0000 (2017) 
12.365.0003.2022.0000 (2017) 
12.365.0003.2021.0000 (2018) 
12.361.0003.1019.0000 (2019) 
12.361.0003.2030.0000 (2020) 

12.365.0003.2021.0000 (2020) 

Rede Municipal: 70 
alunos 

Rede Estadual: 37 
alunos 
Rede Privada: 07 
alunos 
Apae: 88 alunos 
Total de alunos na 
Rede Municipal: 4.142 

alunos; 
Rede Estadual: 699 

alunos 
Rede Privada: 699 
alunos; 
No município: 5.540 

alunos 
 

  
FONTES 

Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP, Censo Escolar, 2021 
Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP, Censo Escolar, 2020. 
Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP, Sinopse Estatística, 2021. 

Brasil. Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE. Pnad, 2021 
Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Cidades, 2021 
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CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Busca Ativa Escolar, 

2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Gênesis, 

2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2021 (DATASUS). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1061 de 08 de dezembro de 2015 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.122, de 08 de dezembro de 2016 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.162, de 07 de novembro de 2017 (LOA). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.197, de 09 de novembro de 2018 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.231, de 26 de novembro de 2019 (LOA).  
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.249, de 09 de julho de 2020 (LOA) 
CHAPADÃO DO SUL, Decreto nº 3.331, de 20 de julho de 2020.  

Indicador – 4A 

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

Prazo: 
2016 

Alcançou 
indicador? 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA % - - 100% 100% 100% 100% 100% 100%    

REDE 
ESTADUAL 

Meta executada 
no período  

- - - - - - 
38 

alunos 
37 

alunos 
   

REDE 
MUNICIPAL 

Meta executada 
no período  

- - - - - - 
94 

alunos 
70 

alunos 
   

REDE PRIVADA  
 

Meta executada 
no período 

- - - - - - 
08 

alunos 
07 

alunos 
   

REDE 
FILANTRÓPICA 

 - - - - - - 
82 

alunos 
86 

alunos 
   

TOTAL - - 91% 95% 86,7% 
183 

pessoas 
222 

alunos 
200 

alunos 
   

Indicador – 4B 

Percentual de matrículas em classes comuns do ensino 
regular e EJA da Educação Básica de alunos de 4 a 17 
anos de idade com deficiência, TGD e altas habilidades 

ou superdotação.  

Prazo: 

2024 

Alcançou 
indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA % 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 85% 

REDE 
ESTADUAL 

Meta executada 
no período  

-  -  -  -  -  -  
0,59% 

(38 
alunos) 

1,88%    

REDE 
MUNICIPAL 

Meta executada 
no período  

 -  -  -  -  -  - 
1,47% 

(94 

alunos) 

5,91%    

REDE PRIVADA 
Meta executada 

no período  
 -  -  -  -  -  - 

0,12% 
(8 

alunos) 
6,29%    

TOTAL       2,18%     

Indicador – 4C  

Percentual de matrículas na Educação Básica de alunos 

de 4 a 17 anos de idade com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento (TGD), altas habilidades ou 

Prazo: 2024 
Alcançou 
indicador? 
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superdotação que recebem Atendimento Educacional 

Especializado. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA %       -     

REDE 
ESTADUAL 

Meta executada 
no período  

-  -  -  -  -  -  
38 

alunos 
37 

alunos 
      

REDE 
MUNICIPAL 

Meta executada 
no período  

 -  -  -  -  -  - 
94 

alunos 
70 

alunos 
      

REDE PRIVADA   
  -  -  -  -  -  - 

8 
alunos 

07 
alunos 

      

REDE 
FILANTRÓPICA 

  -  -  -  -  -  - 
82 

alunos 
86 

alunos 
   

TOTAL   -  -  -  -  - 
 222 

alunos 
 200 

alunos 
      

A meta acima trata-se 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, garantindo um Sistema de Ensino inclusivo, oferecendo aos 
alunos sala de recursos multifuncionais e serviços especializados. 

Entretanto 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 e atualmente não existe 
registro em nosso município de dados que mostram quantas crianças e jovens tem deficiência ou possuem necessidades 

educacionais especiais, impossibilitando que saibamos ou que tenhamos um diagnóstico concreto de quantas pessoas 
com deficiência ou portadoras de necessidades educacionais especiais estão fora da escola. 

No ano de 2017, 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. Sendo assim, para atendimento a Educação especial e Inclusiva contamos no 
nosso município com Sala de Recursos em uma escola da Rede Estadual e com a implantação de duas salas de Recursos 

na Rede Municipal de ensino, as quais serão ofertadas da seguinte forma: uma na Escola Municipal Carlos Drummond 
de Andrade e a outra na Escola Municipal Cecília Meireles, além de ser oferecido os Recursos Multifuncionais aos PNEs 

na Escola APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais que tem como objetivo a oferta do Atendimento 
Educacional Especializado – AEE prestado de forma complementar aos estudantes com necessidades educacionais 
especiais matriculados em classes comuns do ensino regular, assegurando-lhes condições de acesso, participação e 
aprendizagem. 

Além da Sala de Recursos também é ofertado na Rede Municipal de Ensino Atendimento com a Coordenação de 

Educação Especial (Secretaria Municipal de Educação, Escolas e CEIs municipais), Interprete de Libras a alunos que 
buscam pela demanda. 

Nos laudos levantados nas Instituições de ensino constam com os seguintes tipos de deficiência e/ou portadores 
de necessidade especiais:  

• Atraso do Desenvolvimento Neuropsicomotor (CID F88.0); 
• Deficiência Auditiva Neurossensorial Bilateral (CID H-90.3); 
• Deficiência Intelectual (CID F71.0); 

• Deficiência Moderada (CID F-71.0); 
• Déficit Intelectual (CID-F70); 
• Dependência de cadeira de rodas (CID Z99.3); 

• Hemiplegia (CID H81.0); 
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• Microcefalia (CID Q02); 
• Perda Não específica de Audição (CID-H91.9); 

• Perda não qualificada da visão em ambos os olhos (CID H54.3); 

•  Síndrome de Downs (CID Q90.0); 
• Síndrome Epilética Focal (CID-G40.1); 
• Transtorno de Ansiedade (CID F41.9); 
• Transtorno de Ansiedade de Separação (CID-F93.0); 
• Transtorno de Ansiedade Generalizada – TAG (CID F41.1); 
• Transtorno de Ansiedade Social – Fobia social (CID F40.1); 

• Transtorno de Conduta (CID F91.0); 
• Transtorno Desafiador de Oposição (CID F91.3); 
• Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID F-90.0) e QI Limítrofe; 
• Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID F-90.0) e possível discalculia; 
• Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (CID F-90.0); 
• Transtorno do Espectro Autista (CID-F84.0) e Esquizofrenia (CID F20.0); 

• Transtorno do Espectro Autista (CID-F84.0); 
• Transtorno do Espectro Autista com deficiência Intelectual associada (CID-F84.0); 
• Transtorno Específico do desenvolvimento da Fala e da Linguagem (CID F80.0); 

• Transtorno Específico do Desenvolvimento das Habilidades Escolares (CID F81.0); 
• Transtorno Específico do Desenvolvimento das Habilidades Escolares (CID F81-0); 
• Transtornos Hipercinéticos (CID – 90.0); 
• Protético membros inferiores (Ensino Superior) 

 
Meta 4 - ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 

 

Meta 4 

  Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Status Observações 

4.1 Implantar em parceria com a União e Estados o 
funcionamento das Salas de Recursos Multifuncionais em 
todas as escolas de ensino fundamental conforme a 
demanda até o fim da vigência deste PME; 

2024 Iniciada  Adesão ao Programa Sala de 
Recurso que será implantada na 
Escola Municipal Cecília Meireles 
e Escola Municipal Carlos 
Drummond de Andrade. 

4.2 Garantir a redução do número de alunos nas turmas em 

que estão matriculados alunos com deficiência, em todos 
os níveis de modalidades de Ensino; 

2015 Concluída  Deliberação CME nº 060, de 

novembro de 2017 que dispõe 
sobre a Educação escolar de 
alunos com necessidades 
educacionais especiais no 
Sistema Municipal de Ensino de 

Chapadão Sul-MS;  

4.3 Estender atendimento especializado para o turno da noite, 
para atendimento dos alunos da EJA, de acordo com a 
demanda; 

2015 Concluída  Oferecimento de 
vagas/matrículas; 
Atendimento a etapa período 
noturno na Escola Municipal 
Cecília Meireles; 

4.4 Assegurar a oferta de educação bilíngue em Língua 
Brasileira de Sinais, conforme a necessidade identificada 
por meio de uma avaliação e consentimento da família, 
assim como garantir profissional com formação em 

LIBRAS nas escolas; 

2024 Em 
desenvolv. 

Em fase de elaboração; 
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4.5 Dar continuidade ao Atendimento Educacional 

Especializado aos alunos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, matriculados na rede pública de educação 
básica; 

2024 Concluída Oferta de ações pedagógicas 

relacionadas com a Socialização, 
Conscientização, 

Interdisciplinaridade, 
Aprendizagem Compartilhada, 
atividade em grupo, Interações 
Culturais, Oportunidades aos 
alunos com dificuldade de 

aprendizagem, entre outras. 
Acompanhamento de auxiliares a 
alunos com transtorno do déficit 
de atenção com hiperatividade 
(TDAH). TEA, DI entre outras 
necessidades. 

4.6 Garantir gradativamente o atendimento aos alunos da 
rede municipal que necessitam da adequação bilíngue, em 
Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS; 

2024 Em 
desenvolv. Atendimento a demanda; 

4.7 Oferecer e garantir aos professores que atuam na Sala de 

Recurso Multifuncional a formação continuada em serviço; 

2018 Concluída - Acompanhamento Coordenação 

Pedagógica e equipe 

Multidisciplinar; 
- Palestras e cursos ministrados 
pela Coordenação pedagógica da 
Educação Especial da SEMEC; 

4.8 Manter e ampliar programas municipais e federais que 

promovam a acessibilidade nas instituições públicas, para 
garantir o acesso e a permanência dos alunos com 
deficiência por meio de todas as dimensões de 
acessibilidade até o segundo ano deste PME; 

2018 Iniciada Sala de Recursos Multidisciplinar; 

Equipe Multiprofissional; 
Auxiliares de ensino nas alas de 
aula; 
 

4.9 Promover a capacitação em LIBRAS para os profissionais 
da educação; 

2018 Concluída Em fase de elaboração; 
Profissionais cursaram LIBRAS 

em curso de instituição privada; 

4.10 Fomentar e ou ampliar ações Inter secretarias para 
promover a construção de políticas públicas para o 

fortalecimento do Sistema Educacional Inclusivo; 

2017 Em 
desenvolv. 

Equipe Multiprofissional; 
Pareceria com o CRAS e CREAS; 

4.11 Garantir a adequação arquitetônica e de acessibilidade, 
bem como a oferta do transporte acessível para os alunos 
com deficiência; 

2024 Iniciada 
Em desenvolvimento; 

4.12 Implantar indicadores de qualidade e políticas de avaliação 
e supervisão para acompanhar a oferta de serviços de 
atendimento a alunos com deficiência em instituições 

públicas e privadas; 

2018 Iniciada. 

Avaliação Interna; 

4.13 Promover e ampliar parcerias com instituições 
comunitárias ou filantrópicas sem fins lucrativos, 
conveniadas com o poder público, bem como o 
fortalecimento dos equipamentos públicos assegurando a 

oferta de formação continuada e a produção de material 
didático acessível, assim como os serviços de 
acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e 

aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos 

2018 Iniciada. 
Recursos de subvenção para a 
Escola Apae; 
Recursos de subvenção para o 

Centro Sócio Educativo para 
atendimento a Extensão da 
Escola Municipal Cecília Meireles; 
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globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação matriculados na rede pública de ensino; 

4.14 Promover audiências e atividades públicas de discussão 
sobre educação especial, educação inclusiva e educação 
bilíngue, em espaços com acessibilidade arquitetônica, a 
fim de favorecer a participação das pessoas com 

deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, das famílias, dos 
profissionais da educação e da sociedade na construção do 
sistema educacional inclusivo, durante a vigência deste 
PME; 
 

2024 Iniciada 

Reunião entre toda a equipe de 
Educação Especial Inclusiva e 
gestores municipais e para 
debater temas sobre a inclusão 
na educação, orientações 
pedagógicas inclusivas e ensino 

híbrido inclusivo. 

 
 

META-5 – ALFABETIZAÇÃO 
 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

5 

Alfabetizar todas 

as crianças, no 
máximo, até o 

final do 3º 
(terceiro) ano do 
ensino 
fundamental. 
 
 

2024 

12.365.0104.2022.0000 (2015) 

12.365.0104.2022.0000 (2016) 
12.365.0003.2021.0000 (2017) 

12.365.0003.2022.0000 (2017) 
12.365.0003.2021.0000 (2018) 
12.361.0003.1019.0000 (2019) 
12.361.0003.2030.0000 (2020) 

Total de alunos matriculados no 

município: 526 alunos; 
Rede Municipal de Ensino: 436 

alunos; 
Rede Estadual de Ensino: 23 
alunos; 
Rede Privada de Ensino: 67 
alunos. 
 

Obs: Em cumprimento à 
BNCC, o ano do ensino 
fundamental para esta meta 
ser atendida passa a ser o 2º 
ano. 

  
FONTES 

 

Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP, Censo Escolar, 2021 
Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP, Censo Escolar, 2020. 
Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP, Sinopse Estatística, 2021. 
Brasil. Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE. Pnad, 2021 

Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Cidades, 2021 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Busca Ativa Escolar, 
2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Gênesis, 2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2021 (DATASUS). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1061 de 08 de dezembro de 2015 (LOA). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.122, de 08 de dezembro de 2016 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.162, de 07 de novembro de 2017 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.197, de 09 de novembro de 2018 (LOA). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.231, de 26 de novembro de 2019 (LOA).  
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CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.249, de 09 de julho de 2020 (LOA) 

CHAPADÃO DO SUL, Decreto nº 3.331, de 20 de julho de 2020.  

Indicador – 5A 

Percentual dos estudantes no nível 4 de proficiência em 
leitura na Avaliação (SAEB ou Avaliação Interna) ao final 
do 2º ano do Ensino Fundamental. 

Prazo

: 

2024 Alcançou 
indicado
r? 

 

201
4 

201
5 

2016 
201

7 
2018 

201
9 

2020 2021 20242 
202

3 
202

4 

META PREVISTA % 
100
% 

100
% 

100% 
100
% 

100% 
100
% 

100% 100% 100% 
100
% 

100
% 

REDE 
ESTADUA
L 

Meta 

executa
da no 
período  

- - - - - - 

0,56%  

(2º ano) 
0,66% 

(3º ano) 

0,56%  

(2º ano) 
0,66% 

(3º ano) 

   

REDE 
MUNICIP
AL 

Meta 
executa

da no 
período  

- - - - - - 

10,4% 
 (2º ano) 

9,38% 
(3º ano) 

10,4% 
 (2º ano) 

9,38% 
(3º ano) 

   

REDE 
PRIVADA  
 

Meta 

executa
da no 
período 

- - - - - - 

0,96% 

(2º ano) 
1,07%  

(3º ano) 

0,96% 

(2º ano) 
1,07%  

(3º ano) 

   

TOTAL - - 

40,0% 
34,04

% 
30,68

% 

45,85
% 

27,27
% 

- 8,9% - 

11,92%  
(2º ano) 
11,11% 
(3º ano) 

11,92%  
(2º ano) 
11,11% 
(3º ano) 

   

Indicador – 5 B 

Percentual dos estudantes no nível 4 de proficiência em 
escrita na Avaliação (SAEB ou Avaliação Interna) ao final 

do 2º ano do Ensino Fundamental. 

Prazo
: 

2024 Alcançou 
indicado

r? 

 

201
4 

201
5 

2016 2017 2018 2019 
202

0 
2021 2022 

202
3 

202
4 

META PREVISTA % 
100

% 

100

% 

100% 100

% 

100% 100

% 

100% 100% 100% 100

% 

100

% 

REDE 

ESTADUA
L 

Meta 
executa
da no 
período  

-  -  -  -  -  -  

0,56%  
(2º ano) 
0,66% 

 (3 ano) 

0,56%  
(2º ano) 
0,66% 

 (3 ano) 

   

REDE 
MUNICIP
AL 

Meta 
executa
da no 
período  

 -  -  -  -  -  - 

10,4%  
(2º ano) 
9,38%  

 (3º ano) 

10,4%  
(2º ano) 
9,38%  

 (3º ano) 

   

REDE 
PRIVADA 

Meta 

executa
da no 

período  

 -  -  -  -  -  - 

0,96% 

 (2º ano) 
1,07% 

 (3º ano) 

0,96% 

 (2º ano) 
1,07% 

 (3º ano) 
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TOTAL   

74,74

% 
74,47

% 
68,18

% 
65,57

% 

59,09
% 

 
14,5
% 

 

11,92% 
(2º ano) 
11,11% 
(3º ano) 

11,92% 
(2º ano) 
11,11% 

(3º ano) 

   

Indicador – C  

Percentual dos estudantes no nível 4 de proficiência em 
matemática na Avaliação (SAEB ou Avaliação Interna) ao 
final do 2º ano do Ensino Fundamental. 

Prazo
:          

2024 
Alcançou 
indicado

r? 

 

201
4 

201
5 

2016 
201

7 
2018 

201
9 

2020 2021                    2022 
202

3 
202

4 

META PREVISTA %       100%     

REDE 

ESTADUA

L 

Meta 
executa

da no 
período  

-  -  -  -  -  -  

0,56% 
(2º ano) 

0,66% 
(3º ano) 

0,56% 
(2º ano) 

0,66% 
(3º ano) 

      

REDE 
MUNICIP
AL 

Meta 

executa
da no 
período  

 -  -  -  -  -  - 
10,4%  

(2º ano) 
10,4%  

(2º ano) 
      

REDE 
PRIVADA   

  -  -  -  -  -  - 

0,96% 
(2º ano) 
1,07% 

(3º ano) 

0,96% 
(2º ano) 
1,07%      

(3º ano) 

      

TOTAL   - 

 38,78
% 

31,46% 

29,41% 

43,59% 
45,45% 

 - 
 49,4

% 
 - 

11,92% 
(2º ano) 

11,11% 

(3º ano) 

11,92% 
(2º ano) 

11,11% 

(3º ano) 

     

A meta inicialmente foi elaborada com o objetivo de alfabetizar todas as crianças no máximo até o 3º ano do 
Ensino Fundamental até o ano de 2024, porém, em 2017 a Base Nacional Comum Curricular – BNCC  tem como 
finalidade alfabetizar todos os alunos até no final 2º ano do Ensino Fundamental, salientando que a avaliação 

estabelecida para essa alfabetização se destaca na aprendizagem adequada em leitura, escrita e matemática com o 
objetivo de garantir o direito fundamental de aprender a ler e escrever. 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. 

 
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. 
Número de alunos Matriculados no 3º ano do Ensino fundamental no ano de 2020: 467 alunos (Rede 

Municipal: 366 alunos, Rede Estadual: 27 alunos e Rede Privada: 61 alunos). 
Número de alunos Matriculados no 2º ano do Ensino fundamental no ano de 2020: 518 alunos (Rede 

Municipal: 413 alunos, Rede Estadual: 23 alunos e Rede Privada: 67 alunos). 
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Número de alunos Matriculados no 2º ano do Ensino fundamental no ano de 2021: 541 alunos (Rede 
Municipal: 436 alunos, Rede Estadual: 23 alunos, Rede Privada: 67 alunos e Escola APAE: 15 alunos). 

É importante lembrar que a Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) ocorre de dois em dois anos desde 

a sua implantação, assim, o município de Chapadão do Sul em Proficiência de leitura se encontra no Nível 2: 518 
pontos, em escrita no Nível 4: 512 pontos, e em matemática no Nível 2: 516 pontos. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA: 
 

 

 

 
 

MATEMÁTICA: 
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DADOS POR REDE DE ENSINO 
 

                  ESCOLAS MUNICIPAIS                       REDE ESTADUAIS 

 
 

 

Meta 5. ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 
 

Meta 5 

  Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Status Observações 

5.1 Promover e oferecer programas e ações de 
acompanhamento individualizado e/ou pequenos grupos de 
alunos do ciclo de alfabetização com rendimento escolar 
aquém, prioritariamente, a partir da sondagem de escrita, 
viabilizando aulas de reforço e estudos de recuperação 
auxiliando-os a avançar em suas potencialidades. 

2017 Concluída 
 Adesão e execução do Programa 
Tempo de Aprender; 

Adesão e execução do Programa 
MS Alfabetiza; 
Reforço Escolar; 

5.2 Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e 
de inovação das práticas pedagógicas que assegurem a 
alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos alunos, consideradas as diversas 
abordagens metodológicas e sua efetividade; 

2017 Concluída 

 Inovação, Educação Conectada – 

PIEC/MEC; 

5.3 Promover e estimular a formação inicial e continuada de 
professores para a alfabetização de crianças, como 
conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas 
pedagógicas inovadoras, por meio da articulação entre 
programas de pós-graduação stricto sensu e ações de 
formação continuada 

2016 
Concluída 
 

Programa Tempo de Aprender; 

MS Alfabetiza; 
Avaliação de Fluência; 

5.4 Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais 
para a alfabetização de crianças asseguradas a diversidade 
de métodos e propostas pedagógicas, bem como o 
acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino 
em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, 
preferencialmente, como recursos educacionais abertos; 

2017 
Concluída 
 

Educação Socioemocional (Escolas 
Privadas); 
Aulas de campo e aulas práticas 
(escolas privadas); 
Projetos: Educação no Trânsito; 
Lixo zero;  

Olimpíadas de Língua Portuguesa; 
Educação Ambiental (campo 

Limpo); 
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Projeto Ciência para uma vida 

Melhor; 
 

5.5 Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, 
considerando as suas especificidades, inclusive a 
alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem 

estabelecimento de terminalidade temporal; 

2017 

Concluída 
Atendimento Especializado; 
Auxiliar de ensino; 
Atendimento na Sala de Recursos; 

5.6 Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização aos 
alunos da Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental articuladas com estratégias desenvolvidas na 
pré-escola com qualificação e valorização gradativamente 
alfabetizadores da Rede Municipal e com apoio específico, a 

fim de garantir os direitos de aprendizagem, os objetivos 
contidos nas Matrizes Curriculares Municipais para a 
Educação e a alfabetização plena de todas as crianças; 

2017 Concluída BNCC; 
Currículo de Referência (Diretrizes 
Escolar); 

5.7 Estimular o sistema de ensino municipal e as escolas a criar 
suas respectivas metas de aprendizagem, instrumentos de 
avaliação e monitoramento, implementando medidas 

pedagógicas para alfabetizar todos os alunos até o final do 
terceiro ano do ensino fundamental validando como 
instrumento base a Sondagem do Sistema Alfabético de 
Escrita e Matemática; 

2018 Concluída Adesão e execução ao Programa 
Aprender Valor (Educação 
Financeira). 

Ensino de Empreendedorismo; 
Execução do Projeto-piloto das 
avaliações diagnóstica para os 
anos finais do Ensino Fundamental 
Empreendedorismo; 
Educação Financeira; 

Olímpiadas de Matemática; 
Projeto de Intervenção 
pedagógica de matemática; 
Reforço Escolar m matemática; 
Projeto Semeando Conhecimento; 
JEEP; 
 

5.8 Estruturar o ciclo de alfabetização de forma articulada com 
estratégias desenvolvidas na pré-escola obrigatória, com 

qualificação e valorização dos professores alfabetizadores e 
com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a 
alfabetização de todas as crianças na idade determinada nos 

documentos legais. 

2018 Concluída Programa Tempo de Aprender; 

 
META-6 

 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

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. 

2024 12.365.0104.2022.0000 
(2015) 

12.365.0104.2022.0000 

(2016) 
12.365.0003.2021.0000 

(2017) 
12.365.0003.2022.0000 

(2017) 

Alunos Matriculados na 
Escola SEMEAR: 409 
alunos; 

Alunos em tempo Integral 
nos 
CEIS: 312 alunos; 
Rede Estadual de ensino – 

22 alunos; 
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12.365.0003.2021.0000 

(2018) 
12.361.0003.1019.0000 

(2019) 
12.361.0003.2030.0000 

(2020) 
 

 

Nº de matrículas 
RE – 1.916 

RM – 3.276 
Total – 5.126 

  

FONTES 

 
Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP, Censo Escolar, 2021 
Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP, Censo Escolar, 2020. 
Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP, Sinopse Estatística, 2021. 
Brasil. Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE. Pnad, 2021 
Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Cidades, 2021 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Busca Ativa Escolar, 
2021. 

CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Gênesis, 
2021. 

CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2021 (DATASUS). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1061 de 08 de dezembro de 2015 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.122, de 08 de dezembro de 2016 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.162, de 07 de novembro de 2017 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.197, de 09 de novembro de 2018 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.231, de 26 de novembro de 2019 (LOA).  

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.249, de 09 de julho de 2020 (LOA) 
CHAPADÃO DO SUL, Decreto nº 3.331, de 20 de julho de 2020.  

Indicador – 6A 

Percentual de alunos da educação básica pública em 
jornada tempo integral. 

Prazo: 
2024 

Alcançou 
indicador? 

  

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

2018 2019 2020 2021 
202

2 
2023 

202
4 

META PREVISTA % 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 

REDE 
ESTADUAL 

Meta 
executad
a no 
período  

- - - - - - - 1,14%    

REDE 
MUNICIPA

L 

Meta 
executad
a no 
período  

- - - - - - 22,39% 25%    

REDE 
PRIVADA  
 

Meta 

executad
a no 
período 

- - - - - - 0 0    

TOTAL - - 
15

% 

15

% 

15,6

% 

36,5

% 
22,39% 

26,14

% 
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Indicador – 6B 

Percentual de escolas públicas com ao menos um 

aluno que permanece no mínimo 7 horas diárias em 
atividades escolares 

 

Prazo: 

2024 

Alcançou 
indicador? 

 

201
4 

201
5 

201
6 

2017 2018 
201

9 
202

0 
2021 

202
2 

2023 
202

4 

META PREVISTA % 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

REDE 
ESTADUAL 

Meta 
executad
a no 
período  

-  -      - 25%    

REDE 
MUNICIPA

L 

Meta 
executad
a no 
período  

 -  -     22,39% 25%    

TOTAL - - 
81

% 

85

% 

76,9

% 
68% 22,39% 25%    

 
Sabemos que o principal objetivo do oferecimento da Educação em Tempo Integral é o de ofertar uma educação 

de qualidade aos alunos durante a  jornada escolar,  oferecendo a todos os educandos frequentes uma maior 
oportunidade de aprendizagem advinda do acesso à cultura, conhecimentos gerais e financeiros, assim como na área 

de arte, letramento e produção textual, também na área de esporte, ciência, tecnologias e informática, estabelecidas e 
planejadas através de atividades de cunho pedagógico alinhadas ao Plano de Gestão, a Base Nacional Curricular Comum, 
a LDB e ao Projeto Pedagógico da Instituição escolar. 

Além disso, no ano de 2020 firmamos parceria com o Governo Estadual para a cedência e concessão de prédio 
público para uso do município (antiga Escola Estadual Augusto Krug Neto) e com o Centro Sócio Educativo Nossa 
Senhora das Graças, onde foi instalada a Extensão da Escola Municipal Carlos Drummond de Andrade – Projeto Semear 
para atendimento as crianças da Educação Infantil (Pré I e Pré II) e a etapa da o Ensino Fundamental abrangendo do 

1º ao 9º ano, tendo como mantenedora a Prefeitura Municipal de Chapadão do Sul e Secretaria Municipal de Educação. 
Entretanto no ano de 2021 manteve o atendimento no Projeto semear de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental e na 
Centro Estadual de Educação Arlindo Neckel o atendimento a cursos Tecnólogos e período integral diurno e aulas no 
período noturno. 

Meta 6 - ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 
 

Meta 6 

  
Estratégias (da meta acima 

indicada) 
Prazo Status Observações 

6.1 Criar as Diretrizes da Educação 

em Tempo Integral integrada ao 
Currículo para Rede Pública 
Municipal de Ensino 
Fundamental, a partir da 
aprovação deste PME; 

2017 Concluída  Resolução SEMED nº 007, de 16 de abril de 2021 

que dispõe sobre a reformulação da Matriz 
Curricular do Ensino Fundamental, do período 
integral, para a Escola Municipal Carlos 
Drummond de Andrade – Projeto semear, 
pertencente ao Sistema Municipal de Ensino de 
Chapadão do Sul-MS 
Currículo de referência Nacional – BNCC. 

6.2 Garantir em regime de 
colaboração, a oferta da 

educação em tempo integral, 
com base em consulta prévia e 

2020 Concluída  Convênio SED (manutenção do Centro Estadual 
de Educação Arlindo Neckel); 

Convênio SED (cedência Prédio E.E. Augusto 
Krug) 
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informada nas escolas 

municipais urbanas, de modo a 
atingir 25% (vinte e cinco por 

cento) das escolas até o sexto 
ano de vigência deste PME; 

6.3 Implantar a educação em tempo 

integral, com base em consulta 
prévia e informada, 
considerando-se as 
peculiaridades locais do ensino 
fundamental, até o sexto ano 
deste PME; 

2021 Concluída 

DECRETO Nº 3.575, DE 09 DE NOVEMBRO DE 
2021. “Cria Escola Municipal Integral Semear e 
dá outras providências.” O Prefeito Muni 

6.4 Garantir a formação continuada 
para os profissionais do 
magistério e da educação que 
atuam na educação em tempo 
integral. 

2021 Concluída 
Formação na oferta de curso presencial com o 
tema de Educação Física escolar: reflexões sobre 
a prática pedagógica. 

Programa União Faz a Vida; 

6.5 Promover ações pedagógicas 

articuladas com as secretarias 
de cultura, esporte e lazer e 
demais órgãos, para o 
atendimento aos alunos da 
educação em tempo integral, 
durante a vigência deste PME; 

2024 Em 

desenvolvimento Lei Complementar n.113, de 14 de abril de 2021 
que altera a redação da Lei Complementar nº 
072/2013, que dispõe sobre Reorganização da 
Estrutura Administrativa do Poder Executivo do 
Município de Chapadão do Sul-MS. 

6.6 Aderir ao programa em parceria 
com a União e Estado a 
construção de escolas com 
padrão arquitetônico e de 
mobiliário adequado para 
atendimento em educação em 

tempo integral, 
prioritariamente, com os alunos 
que se encontram em situação 

de vulnerabilidade social, na 
vigência deste PME; 

2024 Em 
desenvolvimento 

Adequação das escolas e CEIs para a inclusão; 

 
META-7 

 

Meta Texto da meta Prazo 
Previsão 

orçamentária 
Observações 

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. 

Nível de 
ensino 

201
5 

201
7 

201
9 

202
1 

Anos 

Iniciais do 

5,2 5,5 5,7 6,0 

2024 

12.365.0104.2022.000
0 (2015)  
12.365.0104.2022.000
0 (2016) 
12.365.0003.2021.000
0 (2017) 

12.365.0003.2022.000
0 (2017) 

12.365.0003.2021.000
0 (2018) 
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Ensino 
fundamenta

l 

Anos Finais 
do Ensino 

Fundament
al 

4,7 5,0 5,2 5,5 

 

12.361.0003.1019.000

0 (2019) 
12.361.0003.2030.000

0 (2020) 
 

 

  
FONTES 

 
Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – INEP, Censo Escolar, 2021 
Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – INEP, Censo Escolar, 2020. 

Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – INEP, Sinopse Estatística, 2021. 
Brasil. Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE. Pnad, 2021 
Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Cidades, 2021 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Busca Ativa 
Escolar, 2021. 

CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema 

Gênesis, 2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2021 
(DATASUS). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1061 de 08 de dezembro de 2015 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.122, de 08 de dezembro de 2016 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.162, de 07 de novembro de 2017 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.197, de 09 de novembro de 2018 (LOA). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.231, de 26 de novembro de 2019 (LOA).  
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.249, de 09 de julho de 2020 (LOA) 
CHAPADÃO DO SUL, Decreto nº 3.331, de 20 de julho de 2020. 
https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-do-sul/ideb/ideb-por-escolas  

Indicador – 7A 

Média do IDEB nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental (escola pública). 

Prazo: 
2021 

Alcançou 
indicador? 

  

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

2021 2022 2023 
202

4 

META PREVISTA % - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 5,1    

REDE 
ESTADUA
L 

Meta executada no 
período  

- 5,2 - 5,0 - 5,3 - 5,2    

REDE 
MUNICIP
AL 

Meta executada no 
período  

- 5,5 - 5,5 - 5,4 - 5,4    

REDE 
PRIVADA  
 

Meta executada no 
período 

- - - - - - - 0    

TOTAL - 5,4 - 5,3 - 5,4 - 5,4    

https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-do-sul/ideb/ideb-por-escolas
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Indicador – 7B 

Média do IDEB nos anos finais do ensino 
fundamental (escola pública) 

Prazo: 
2024 Alcançou 

indicador? 
 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 

201

8 

201

9 

202

0 
2021 2022 2023 

202

4 

META PREVISTA % -- 4,2 - 4,4 - 4,7 - 4,7    

REDE 
ESTADUA
L 

REDE ESTADUAL - - - 4,6 - 4,9 - 4,4    

REDE 
MUNICIP
AL 

REDE MUNICIPAL - 3,3 - 4,3 - 4,4 - 4,9    

REDE 
PRIVADA  
 

REDE PRIVADA  
 

- - - - - - - 0    

TOTAL - 4,2 - 4,5 - 4,8 - 4,9    

Indicador – 7C 

Média do IDEB no ensino médio. 

(escola pública) 

Prazo: 2024 Alcançou 

indicador? 
 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 

201
9 

202
0 

2021 2022 2023 
202

4 

META PREVISTA % - - - - - 3,8 - -    

REDE 
ESTADUA

L 

Meta executada no 
período  

- - - 3,6 - 3,3 - -    

REDE 
MUNICIP
AL 

Meta executada no 

período  
- - - - - - - -    

TOTAL - - - 3,6 - 3,3 - -    

 

 

Consideramos esta meta uma das mais importantes 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, além disso, 

a meta 7 tem o objetivo de avaliar a qualidade da educação que está sendo ofertada e tem como principal alvo o de 

projetar o educando para o futuro, melhorar o fluxo escolar e a aprendizagem com a finalidade de 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. 

Abaixo apresentamos a tabela do Ideb e os indicadores de aprendizado registrado na Prova Brasil assim como o fluxo 

de aprovação por escola. 
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ANOS INICIAIS ( 2019) – Escolas Públicas 
Resultados e situação das escolas 

 
 

 Fluxo e taxas de aprovação por série 

 
 

Aprendizado e notas da Prova Brasil 
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Meta 7 - ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 
 

Meta 7 

  Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Status Observações 

7.1 Estabelecer e implantar uma base comum obrigatória com um 
currículo unificado definido bimestralmente para a Educação 
Básica, respeitada uma inter-relação entre as sequências de 

conteúdos de forma orgânica e dinâmica com o necessário para 
preparar suficientemente o aluno para ler, escrever, interpretar e 
resolver problemas; 

2017 Concluída 

 BNCC Nacional 

7.2 Utilizar os resultados obtidos pela avaliação como subsídio às 
unidades escolares na elaboração de Planos de Ações para melhoria 
continuada da aprendizagem dos alunos, formação continuada dos 

profissionais da educação e aprimoramento da gestão democrática; 

2017 Concluída 
 Provas SAEB; 
Avaliação Interna; 

7.3 Fortalecer o processo interno unificado e contínuo de avaliação para 
as escolas de Rede Municipal, com base nas Diretrizes Curriculares 
Municipais para a Educação da Infância, nas Matrizes Curriculares 
Municipais para a Educação Básica e na Base Comum Obrigatória 

para a Educação Básica; 

2017 Concluída 

BNCC; 

7.4 Estabelecer ações integradas entre equipe do Departamento 
Pedagógico, gestores escolares, a fim de cumprir as metas de 
qualidade social da educação estabelecidas para Unidade Escolar 
no que diz respeito à aprendizagem e evasão/ reprovação; 

2018 Concluída Resoluções SEMEC; 
Reuniões pedagógicas; 
Capacitações formativas; 
Supervisão escolar; 

7.5 Desenvolver matemática específica para os docentes que atuam 
nos 5º anos do Ensino Fundamental tendo como referência as 
Matrizes de habilidades e competências (descritores) do MEC, com 
monitoramento e assessoria da Equipe Pedagógica da Secretaria 
Municipal de Educação; 

2018 Concluída Diretrizes Curriculares de 
acordo com a BNCC. 
Avaliações diagnósticas 
para os anos finais do 
Ensino Fundamental. 

7.6 Aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da 

qualidade do Ensino Fundamental, de forma a englobar o ensino de 
ciências nos exames aplicados nos anos finais do Ensino 
Fundamental, bem como apoiar o uso dos resultados das avaliações 
nacionais pelas escolas e redes de ensino, para a melhoria de suas 

práticas pedagógicas; 

2018 Concluída 

Avaliação Interna; 

7.7 Incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar 
tecnologias educacionais para a educação infantil e o ensino 
fundamental, incentivar as práticas pedagógicas inovadoras que 
asseguram a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem 
asseguradas à diversidade de métodos e propostas pedagógicas; 

2018 Concluída Programa Educação 
Conectada; 
Curso ministrado pela 
SEMEC: Oficina 
educacional – 
aplicabilidade de 
recursos tecnológicos na 

educação 
Sala de Estudos nas 
Instituições de ensino 
com mídias tecnológicas; 

7.8 Prosseguir garantindo transporte gratuito para todos os estudantes 

da educação da zona rural na faixa etária da educação escolar 
obrigatória, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo médio de 

deslocamento a partir de cada situação local; 

2024 Concluída Oferecimento do 

Transporte Escolar; 
Manutenção das escolas 

rurais; 
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Oferta de Alimentação 

escolar; 
Oferta de Material 

permanente; 

7.9 Consolidar a educação escolar na zona rural de populações 
tradicionais, respeitando a articulação entre os ambientes escolares 

e comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e 
preservação da identidade cultural; a participação da comunidade 
na definição do modelo de organização pedagógica e de gestão das 
instituições, considerada as práticas socioculturais e as formas 
particulares de organização do tempo; 

2018 Concluída Manutenção das Escolas 
do campo; 

Melhoria nos prédios 
escolares; 
Oferta de transporte 
escolar; 
Oferecimento de 
servidores; 

7.10 Executar o Plano de Ação Articulada – PAR e o Plano Plurianual – 
PPA em consonância com o Plano Municipal de Educação, tendo em 
vista, as metas e estratégias estabelecidas para a Educação Básica 
pública. 

2019 Concluída PME inserido no SIMEC; 
Ações e Recursos de 
acordo com o PME 
(Relatório Final); 

7.11 Garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a 
bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de 

ciências, em edifício escolar, garantindo a acessibilidade às pessoas 
com deficiência; 

2019 Concluída 
 

Construção de anfiteatro 
no Colégio Maper; 

Manutenção do 
Departamento de 
Cultura; 
Oferta de aulas de 
música, canto e artes; 
Construção de Anfiteatro 

no colégio Maper; 
Manutenção de 
Departamento de Cultura 
pela Educação com 
oferecimento de música, 
aula de canto e artes; 
Laboratório de Ciências 

(Escolas Privadas); 
Laboratório de Robótica 

(Escolas Privadas); 
Laboratório de 
Informática (Escolas 
Privadas); 

7.12 Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa 
nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para 
escolas públicas, visando à equalização regional das oportunidades 
educacionais; 

2019 Concluída 
Regime de colaboração 
SED/SEMEC; 

7.13 Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo 

desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores 
para detecção dos sinais de suas causas, como a violência 
doméstica sexual, favorecendo a adoção das providências 
adequadas para promover a construção da cultura de paz e um 
ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade em 
parceria com Ministério Público, Conselho Tutelar, Secretaria de 

Assistência Social e secretaria de Saúde; 

2020 Concluída 

PROCEVE; 
Atendimento pedagógico 
e psicológico nas 

Instituições de ensino a 
alunos da Rede; 
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7.14 Garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as 

culturas afro-brasileiras e indígenas e ações educacionais, nos 
termos das Leis nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003 e 11.645, de 

10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das 
respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações 
colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-
racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a sociedade 
civil; 

2020 Concluída Diretrizes Curriculares; 

Disciplina de História; 

7.15 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a 
educação formal com experiências de educação popular cidadã, 
com os propósitos de que a educação seja assumida como 
responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o 
cumprimento das políticas públicas educacionais; 

2020 Concluída 
Família na Escola; 

Atendimento 
Pedagógico; 
Reunião de pais; 

7.16 Promover a articulação dos programas da área da educação, de 
âmbito local e nacional, com os de outras áreas, como saúde, 
trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura, 
possibilitando a criação de rede de apoio às famílias, como condição 
para a melhoria da qualidade educacional; 

2020 Concluída 
Planejamento das 
Secretarias: LOA, PPA, 
entre outros. 

7.17 Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis 
pelas áreas da saúde e da educação, o atendimento aos estudantes 
da rede escolar pública de educação básica por meio de ações de 
prevenção, promoção e atenção à saúde; 

2020 Concluída Palestra sobre o Dia de 
Combate ao Fumo 
abrangendo a 
Conscientização sobre os 
perigos do tabaco 
realizado pela SEMEC em 

parceria com a Biblioteca 
do SESI e CEEPAN; 

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

educacional; 

2021 Concluída Oferecimento de 
Formação Continuada 
para os Profissionais de 
Educação sobre Diálogos 

Socioemocionais: 
caminhos percorridos 
antes e durante a  

pandemia (início em 
2021 e término em 
2022); 

7.19 Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes 
do Plano Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e 
leitoras e a capacitação de professores, bibliotecários e agentes da 
comunidade para atuar como mediadores da leitura, de acordo com 
a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da 
aprendizagem, com apoio técnico e financeiro do Estado e da 

União; 

2022 Concluída Projeto de leitura: 
Exposição literária (Se 
leio eu conto; Maleta de 
Leitura, Café com 
prosa); 
Rádio Recreio; 

Olimpíadas de Língua 
Portuguesa; 
Projeto de Intervenção 
Pedagógica de Língua 
Portuguesa; 

7.20 Instituir a formação de professores e alunos para promover e 

consolidar política de preservação da memória municipal; 

2023 Concluída Feiras Culturais; 
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7.21 Estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o 

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

2023 Concluída Reforço Escolar; 

Projetos na área de 
Língua Portuguesa e 

Matemática; 
Feira de ciências; 

7.22 Persistir nas metas do IDEB até a vigência final deste PME; 2024 Concluída Atingir a Meta 6,0 

7.23 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a 

utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas 
públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para 
implemento das condições necessárias para a universalização das 
bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes 
digitais de computadores, inclusive a internet, até a final da 
vigência deste PME; 

2024 Concluída Acesso as mídias 

Tecnológicas; 
Internet;  
Educação Conectada; 
Compra de Notebook a 
professores (previsão 
2021/2022) 

 
A Coordenação Pedagógica da Secretaria Municipal de Educação e Cultura realiza anualmente a Avaliação 

Interna das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática na etapa do ensino fundamental, faz o planejamento 
bimestral sobre as ações pedagógicas, e o monitoramento sobre a qualidade da educação abrangendo as diversas áreas 
de conhecimento. 

A Secretaria Municipal de Educação e cultura – SEMEC 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. 
Contudo, o município foi contemplado através do Governo Federal com o Programa de Inovação Educação 

Conectada, o qual teve início no ano de 2020, sendo realizado através de aulas remotas e on line, porém, aos alunos 
que não tinham acesso a internet foram oferecidas mídias educacionais nas instituições de ensino para que os mesmos 
pudessem realizar as suas atividades. As escolas contempladas e que ofereceram o Programa de Inovação Educação 
Conectada 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. 
 

META-8 
 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

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  
 e não negros declarados à Fundação 

Instituição Brasileiro de Geografia e 
Estatística- IBGE. 

2024 

12.365.0104.2022.0000 (2015)  
12.365.0104.2022.0000 (2016) 
12.365.0003.2021.0000 (2017) 
12.365.0003.2022.0000 (2017) 

12.365.0003.2021.0000 (2018) 
12.361.0003.1019.0000 (2019) 
12.361.0003.2020.0000 (2020) 
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FONTES 

Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 

Censo Escolar, 2021 
Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 

Censo Escolar, 2020. 
Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 
Sinopse Estatística, 2021. 
Brasil. Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE. Pnad, 2021 
Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Cidades, 2021 

CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Busca Ativa Escolar, 
2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Gênesis, 2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2021 (DATASUS). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1061 de 08 de dezembro de 2015 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.122, de 08 de dezembro de 2016 (LOA). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.162, de 07 de novembro de 2017 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.197, de 09 de novembro de 2018 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.231, de 26 de novembro de 2019 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.249, de 09 de julho de 2020 (LOA) 

CHAPADÃO DO SUL, Decreto nº 3.331, de 20 de julho de 2020. 

Indicador –8A 

Escolaridade média, em anos de estudo, da 
população de 18 a 29 anos de idade. 

Prazo: 
2024 

Alcançou 
indicador? 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 
% 

       -    

META 
EXECUTADA 

(Total) 
       -    

Indicador – 8 B 

Escolaridade média, em anos de estudo, da 

população de 18 a 29 anos de idade residente na 
área rural. 

Prazo: 

2024 
Alcançou 
indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 
% 

12 12 12 12 12 12 12 12    

META 

EXECUTADA 
(Total) 

- - - - - - - -    

Indicador – 8 C 

Escolaridade média, em anos de estudo, da 

população de 18 a 29 anos de idade pertencente aos 
25% mais pobres (renda domiciliar per capita) 

Prazo: 

2024 
Alcançou 
indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 
% 

25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%    

META 
EXECUTADA 

(Total) 
- - - - - - - -    
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Indicador – 8 D 

Razão percentual entre a escolaridade média de 

negros e não negros na faixa etária de 18 a 29 
anos. 

Prazo: 

2024 
Alcançou 
indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA 
% 

- - - - - - - -    

META 

EXECUTADA 
(Total) 

- - - - - - - -    

 
Esta meta tem como principal objetivo colaborar com a inclusão dos grupos considerados mais vulneráveis, 

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 não trazem 
fatores verídicos que comprovem os dados que realmente necessitamos para chegarmos a uma porcentagem correta 
de indicadores. 

Entretanto, o Ensino Médio é de competência do governo estadual, e para atendimento desta etapa, temos no 

município 05 (cinco) escolas que oferecem atendimento no Ensino Médio (02 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 2021 foram atendidos 1020 alunos no Ensino Médio (Rede Estadual de Ensino: 885 alunos, Rede Privada 

de Ensino: 135 alunos), porém consta no site do TRE (https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-
eleitorado/estatistica-do-eleitorado-por-sexo-e-grau-de-instrucao) a quantidade de 4.983 pessoas que possuem o 
Ensino Médio completo e 2.247 que possui o Ensino Médio Incompleto. 
 

Meta 8 - ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 

 

Meta 9 

  Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Status Observações 

8.1 Assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e 

Adultos a todos os que não tiveram acesso à educação 
básica na idade própria; 

2024 Concluída Oferta da Educação de 

Jovens e Adultos (EJA) na 
Escola Municipal Cecília 

Meireles, Escola Estadual 
Jorge Amado e Escola 
Estadual Augusto Krug 
Neto. 

8.2 Divulgar as ações dos programas da EJA para incentivar a 
participação e a mobilização dos munícipes 

2024 Concluída  Aulas ministradas na 
Escola Municipal Cecília 
Meireles 

8.3 Promover busca ativa de jovens fora da escola 
pertencentes aos segmentos populacionais considerados, 

em parceria com as áreas de assistência social, saúde e 
proteção à juventude; 

2024 Concluída Adesão do Programa Busca 
Ativa. 

Monitoramento realizado 
por Assistente Social e 
Coordenação. 

8.4 Institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para 
correção de fluxo, para acompanhamento pedagógico 

individualizado e para recuperação em progressão parcial, 

bem como priorizar estudantes com rendimento escolar 

2024 Iniciada Educação Conectada; 
Curso Oficina Educação – 

aplicabilidade de recursos 

tecnológicos na educação; 

https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/estatistica-do-eleitorado-por-sexo-e-grau-de-instrucao
https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/estatistica-do-eleitorado-por-sexo-e-grau-de-instrucao
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defasado, considerando as especificidades dos segmentos 

populacionais considerados; 

8.5 Promover chamadas públicas regulares para Educação de 
Jovens e Adultos e avaliação de alfabetização por meio de 
exames específicos, que permitam aferição do grau de 
analfabetismo de jovens e adultos com mais de 15 anos; 

2024    Iniciada Oferta da Educação de 
Jovens e Adultos; 
Edital de matrículas e 
rematrículas; 

8.6 Assegurar a oferta de programas de educação de jovens e 
adultos para os segmentos populacionais considerados, 
que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, 
associados a outras estratégias que garantam a 
continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial; 

2024 Em 
desenvolv. 

Busca ativa escolar 

 
META-9 

 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

9 

Elevar a taxa de 
alfabetização da 

população com 15 
(quinze) anos ou 
mais para 93,5% 

(noventa e três 
inteiros e cinco 
décimos por cento) 
até 2015 e, até o 
final da vigência 
deste PME, erradicar 
o analfabetismo 

absoluto e reduzir 
em 50% (cinquenta 
por cento) a taxa de 
analfabetismo 
funcional. 

2015 
2024 

12.365.0104.2022.0000 (2015) 
12.365.0104.2022.0000 (2016) 

12.365.0003.2021.0000 (2017) 
12.365.0003.2022.0000 (2017) 
12.365.0003.2021.0000 (2018) 

12.361.0003.1019.0000 (2019) 
12.361.0003.2015.0000 (2020) 
 

População de Chapadão do Sul é 
de 26.499 pessoas. 
População que se considera 
alfabetizada é de 13.812 
pessoas. 
População que não se considera 

alfabetizada 678 pessoas. 
 
Considera-se uma taxa 
populacional de 53,40% pessoas 
alfabetizadas e 2,63% pessoas 
não alfabetizadas. 

  
FONTES 

Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, Censo 

Escolar, 2021 
Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, Censo 
Escolar, 2020. 
Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, Sinopse 
Estatística, 2021. 
Brasil. Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE. Pnad, 2021 

Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Cidades, 2021 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Busca Ativa Escolar, 2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Gênesis, 2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2021 (DATASUS). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1061 de 08 de dezembro de 2015 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.122, de 08 de dezembro de 2016 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.162, de 07 de novembro de 2017 (LOA). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.197, de 09 de novembro de 2018 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.231, de 26 de novembro de 2019 (LOA). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.249, de 09 de julho de 2020 (LOA) 
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CHAPADÃO DO SUL, Decreto nº 3.331, de 20 de julho de 2020. 

Indicador –9 
A 

Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais idade. Prazo: 2015 Alcançou 

indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 
PREVISTA % 

93,5% 
93,5% 93,5% 93,5% 93,5% 93,5% 93,5% 93,5% 

   

META 
EXECUTADA 

(Total) 
- - 95% 95% 95,4% 94,1% 97,37% 97,37%    

Indicador – 9 
B 

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

Prazo: 
2024 Alcançou 

indicador? 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META 

PREVISTA % 
50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50%    

META 
EXECUTADA 

(Total) 

- - 4,6% 4,6% 20,7% 30,61% 2,6% 4,7%    

 

Segundo o site do TRE (Tribunal Regional Eleitoral – site: http://www.tre-ms.jus.br/) no município de Chapadão 

do Sul no ano de 2020, houve o registro de 528 pessoas que se autodeclararam como analfabetas abrangendo a 
porcentagem de 2,62%, sendo que o total da população da época era de 20.137 pessoas. 

Além disso, registra-se em Chapadão do Sul o seguinte grau de instrução: 
✓ Analfabetos: 528 pessoas; 
✓ Lê e escreve: 1.134 pessoas; 
✓ Ensino Fundamental Incompleto: 4.928 pessoas; 
✓ Ensino fundamental completo: 1.304 pessoas. 

 
Número de alunos matriculados na Educação de Jovens e Adultos no ano de 2019: 405 estudantes. 
Número de alunos matriculados na Educação de Jovens e adultos no ano de 2020: 391 estudantes. 
 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 municipais e também é oferecido na Escola 

Estadual Jorge Amado o AJA – Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos do Ensino Fundamental. 
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 2019 é de:  

Analfabeto – 2,64%; 
Lê e escreve – 5,85%; 

Fundamental incompleto – 24,76%; 
Fundamental completo – 6,43%. 
No ano de 2020 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 – 2,62%; 
Lê e escreve – 5,63%; 

Fundamental incompleto – 24,47%; 

http://www.tre-ms.jus.br/
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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Fundamental completo – 6,47%. 
No ano de 2021 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 – 2,35%; 
Lê e escreve – 5,10%; 
Fundamental incompleto – 23,48%; 
Fundamental completo – 6,17%. 
Sendo assim na tabela abaixo, podemos verificar que entre o ano de 2017 a 2021 houve um considerável 

aumento no percentual do grau de instrução para população que lê e escreve na tabela 1 e que na tabela 2 as pessoas 
consideradas analfabetas tiveram o percentual de forma variável conforme o registro populacional. 
 

Tabela 1 - GRAU DE INSTRUÇÃO: LÊ E ESCREVE 
 

ANO MASCULINO PERCENTUAL FEMININO PERCENTUAL TOTAL  PERCENTUAL POPULAÇÃO 

2010 848 54,08% 720 45,91% 1.568 12,88% 12.173 

2015 751 53,99% 640 46,01% 1.391 9,58% 14.516 

2016 727 53,81% 624 46,18% 1.351 8,84% 15.282 

2017 701 54,89% 576 45,10% 1.277 7,91% 16.130 

2018 716 55,80% 567 44,19% 1.283 7,39% 17.344 

2019 646 56,41% 499 43,58% 1.145 5,85% 19.549 

2020 521 55,01% 426 44,98% 947 5,20% 18.179 

2021 520 55,20% 422 44,79% 942 5,10% 18.445 

 

Tabela 2 - GRAU DE INSTRUÇÃO: ANALFABETO 

ANO MASCULINO PERCENTUAL FEMININO PERCENTUAL TOTAL  PERCENTUAL POPULAÇÃO 

2010 109 45,04% 133 54,95% 242 1,98% 12.173 

2015 162 50,78% 157 49,21% 319 2,19% 14.516 

2016 158 48,76% 166 51,23% 324 2,12% 15.282 

2017 189 46,55% 217 53,44% 406 2,51% 16.130 

2018 209 46,65% 239 53,34% 448 2,58% 17.344 

2019 238 46,03% 279 53,96% 517 2,64% 19.549 

2020 205 46,17% 239 53,82% 444 2,44% 18.179 

2021 201 46,31% 233 53,68% 434 2,35% 18.445 

 
Registra-se no DATASUS (site tabnet.datsus.gov.br) a seguinte escolaridade da população com 15 anos ou 

mais: 
Sem instrução/1º ciclo fundamental incompleto – 2.661 pessoas 
1º ciclo fundamental completo/ 2º ciclo incompleto – 2.063 pessoas 
2º ciclo fundamental completo ou mais – 8.288 pessoas 

Instrução Não determinada – 1.478 pessoas 
ANALFABETISMO (DATA SUS) POR FAIXA ETÁRIA: 
15 a 24 anos - 3.771 pessoas 
25 a 39 amos – 5.418 pessoas 
40 a 59 anos – 4.353 pessoas 
60 a 69 anos – 589 pessoas 

70 a 79 anos – 314 pessoas 
80 anos ou mais – 45 pessoas 

População autodeclarada o grau de instrução – 14.490 pessoas. 

https://www.tse.jus.br/eleitor/estatisticas-de-eleitorado/estatistica-do-eleitorado-por-sexo-e-faixa-etaria
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Meta 9 - ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 
 

Meta1 

  Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Status Observações 

9.1 Realizar, periodicamente, sob a responsabilidade do 
sistema de ensino do Município, chamadas públicas 
regulares para a educação de jovens e adultos, com ampla 
divulgação e formas de busca ativa em regime de 
colaboração entre entes federados e em parceria com as 
organizações da sociedade civil; 

2016 Concluída 
 Ofertas de matrículas na 
modalidade Educação de Jovens 
e Adultos – EJA na Escola 
Municipal Cecília Meireles. 

9.2 Organizar as turmas de alfabetização de jovens e adultos 
como etapa do primeiro segmento do Ensino Fundamental, 
com recursos oriundos do FUNDEB de modo a favorecer a 
continuidade da escolarização básica; 

2016 Concluída 
 Recursos advindos do Fundeb; 

PPA; 
LOA; 

9.3 Criar condições para a implantação de turmas da EJA no 
diurno visando à inclusão e o atendimento das necessidades 
dos jovens e adultos;  

2024 Concluída 
 Pesquisa a demanda; 
Oferecimento da modalidade;  

9.4 Manter a oferta de alfabetização na rede municipal através 
da modalidade EJA, priorizando as regiões onde o 
analfabetismo se apresenta em índice mais elevado, 

assegurando não só o acesso como a permanência, de 
modo a suprimi-lo;  

2024 Concluída 

  

9.5 Garantir, sob a coordenação da Secretaria Municipal de 
Educação, a oferta gratuita da educação para jovens e 
adultos na modalidade da EJA, fortalecendo o compromisso 

com a universalização da alfabetização como política de 
Estado, que implica em viabilizar a continuidade dos 
estudos a todos os estudantes que não tiveram acesso à 
educação básica na idade própria;  

2017 Concluída Oferta da modalidade EJA na Rede 
Municipal de Ensino; 

9.6 Prover, a partir da aprovação deste PME, sob a 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação, as 

escolas com EJA de equipe pedagógica completa, composta 
por diretor, diretor adjunto e coordenador pedagógico, 

conforme critérios estabelecidos pela mantenedora, de 
forma a fornecer suporte necessário para a recepção e 
acompanhamento, visando a permanência e conclusão 
exitosa dos educandos em seu processo de alfabetização e 

estudos;  

2017 

Concluída Servidores administrativos; 
Diretores; 

Secretárias;  

9.7 Promover formação de professores específica sobre a 
inclusão e atendimento educacional especializado para 
educandos da EJA com necessidades educacionais 
especiais;  

2018 concluída 
 Palestras realizadas pela 

Coordenação pedagógica da 
Educação especial; 

9.8 Programar ações de alfabetização para jovens e adultos 
com garantia da continuidade da escolarização básica, 
estabelecendo mecanismos e incentivos que integrem, em 
regime de colaboração, os sistemas de ensino e os 
segmentos empregadores, públicos e privados, no sentido 
de promover e compatibilizar a jornada de trabalho dos 

2018 Iniciada 

Tempo de aprender; 
Aprende Brasil; 

MS Alfabetiza. 
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trabalhadores com oferta das ações de alfabetização e de 

educação de jovens e adultos; 

9.9 Buscar a produção de material didático específico para a 
EJA, bem como, metodologias diferenciadas para o 
desenvolvimento dos alunos dessa modalidade. 

2018 Concluída Atividades impressas. 

9.10 Apoiar e estimular, em parceria com as instituições de 
Ensino Superior, projetos inovadores nas áreas da 
educação de jovens e adultos que visem ao 
desenvolvimento de modelos adequados às necessidades 
específicas desses estudantes, realizando anualmente o 
levantamento e a avaliação das experiências em 
alfabetização de jovens e adultos, que constituam 

referências para os esforços nacional, estadual e municipal 
contra o analfabetismo; 

2019 Concluída 
Oferta da Educação de Jovens e 
Adultos – Ensino Fundamental na 
Escola Municipal Cecília Meireles; 
Oferta da Educação de Jovens e 
Adultos (Ensino fundamental e 
Ensino Médio) na Escola Estadual 

Jorge Amado; 

9.11 Estabelecer programas permanentes, em parceria entre 
União, Estado e Municípios, que assegurem às escolas 
públicas de ensino fundamental, localizadas em áreas 
caracterizadas por analfabetismo e baixa escolaridade, a 

oferta de projetos de alfabetização, de acordo com as 
diretrizes curriculares nacionais propostas para a Educação 
de Jovens e Adultos; 

2024 Em 
desenvolv 

Convênio SED/SEMEC 

 
META-10 

 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

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. 

2024 12.365.0104.2022.0000 

(2015)  
12.365.0104.2022.0000 
(2016) 
12.365.0003.2021.0000 
(2017) 
12.365.0003.2022.0000 

(2017) 

12.365.0003.2021.0000 
(2018) 
12.361.0003.1019.0000 
(2019) 
12.361.0003.2030.0000 
(2020) 

 

 

  
FONTES 

Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP, Censo Escolar, 2021 
Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP, Censo Escolar, 2020. 
Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP, Sinopse Estatística, 2021. 
Brasil. Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE. Pnad, 2021 
Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Cidades, 2021 
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CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Busca Ativa Escolar, 

2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Gênesis, 

2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2021 (DATASUS). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1061 de 08 de dezembro de 2015 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.122, de 08 de dezembro de 2016 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.162, de 07 de novembro de 2017 (LOA). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.197, de 09 de novembro de 2018 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.231, de 26 de novembro de 2019 (LOA).  
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.249, de 09 de julho de 2020 (LOA) 
CHAPADÃO DO SUL, Decreto nº 3.331, de 20 de julho de 2020.  

Indicador – 10 A 

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

Prazo: 2024 
Alcançou 
indicador? 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA % 25% 
25% 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

   

REDE 
ESTADUAL 

Meta 
executada 
no período  

- - - - - - - -    

REDE 

MUNICIPAL 

Meta 
executada 
no período  

- - - - - - - -    

REDE 

PRIVADA  
 

Meta 

executada 
no período 

- - - - - - - -    

TOTAL - - - - - 0,11% - -    

 
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 e para isso , contamos com duas Instituições de ensino que 
oferecem cursos na modalidade FIC – Formação Inicial e Continuada  (Centro Estadual de Educação Profissional Arlindo 

Neckel) e ensino técnico (Ceprosul), os cursos oferecidos são: Técnico em enfermagem, Técnico em Agropecuária, 

Técnico em Açúcar e Álcool e Normal Médio com Habilitação em Educação Infantil e Ensino Fundamental I. 
No ano de 2021 foram ofertados os cursos Técnicos de Informática para Internet, Técnico em agronegócio, 

Recepcionista de eventos e Eletricista Instalador predial de baixa tensão. 
 

Meta 10 - ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 
 

Meta 10 

  Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Status Observações 

10.1 Estimular e manter programa de Educação de Jovens e 

Adultos, equivalente às do Ensino Fundamental, para a 
população do município com 15 anos ou mais, que não 
tenham atingido esse nível de escolaridade fomentando a 
conclusão do Ensino Fundamental de forma a estimular a 
conclusão da educação básica; 

2017 Concluída  Oferta da Educação de Jovens e 

Adultos na Escola Municipal 
Cecília Meireles; 
Oferta da Educação de Jovens e 
Adultos na Escola Estadual Jorge 
Amado; 
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Oferta de Cursos Técnicos no 

Centro estadual de Educação 
Arlindo Neckel. 

10.2 

Prover de transporte escolar, com colaboração financeira da 

União, Estados e Municípios, de forma a garantir a 
escolarização dos alunos e o acesso à escola; 

2015 Concluída  Foram adquiridos o quantitativo 
de mais 8 ônibus escolares no 
ano de 2021para a realização de 

transporte dos alunos. 
Monitoramento das Rotas do 
Transporte Escolar, Conservação 
das estradas. 

10.3 
Incentivar a participação dos profissionais que atuam na 
EJA em encontros, oficinas, cursos e palestras promovidas 
pela Secretaria Municipal de Educação; 

2015 Concluída  Formação continuada de 
professores; 

Semana Pedagógica; 
Oficinas de tecnologias;  

10.4 Acompanhar e monitorar o acesso, a frequência e o 
aproveitamento dos jovens beneficiários de programas de 
transferência de renda e de educação no Ensino 
Fundamental; 

2015 Concluída  Proincsul; 
Bolsa Família; 
IEL; 
Busca ativa. 

10.5 Em parceria com a União, o Estado, iniciativa privada e 
instituições da sociedade civil organizada, intensificar 
programas de alfabetização dirigidos a jovens e adultos, 
que poderão aprender ou reaprender a ler e a escrever, 
condições elementares para o acesso à informação, ao 

trabalho e à cidadania;  

2018 Concluída Tempo de aprender; 
MS Alfabetiza; 

10.6 Participar do programa nacional de restruturação e 
aquisição de equipamentos voltados à expansão e à 
melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na 
educação de Jovens e Adultos, garantindo a acessibilidade 
a pessoas com deficiência; 

2018 Concluída Viabilização de compra de 
materiais pedagógicos e 
permanentes; 

10.7 Oferecer alimentação com teor nutricional avaliado por 
profissionais especializados e para o aluno com 
necessidades diferenciadas, hipertensão arterial, diabetes, 
desnutrição entre outras, sob a orientação e solicitação 

médica o mesmo será atendido com alimentação específica; 

2017 Concluída Recursos do PNAE; 
Acompanhamento de 
nutricionistas; 
Laudos médicos; 

10.8 Dar assistência ao estudante, e dar apoio psicopedagógico 
que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a 
aprendizagem e a conclusão com êxito da Educação de 
Jovens e Adultos; 

2018 Concluída 
Acompanhamento com Psicóloga 
e Psicopedagofa; 

10.9 Expandir as matricula da EJA e orientar quanto a formação 
profissional. 

2018 Iniciada Oferta da Educação de Jovens e 
adultos na Escola Municipal 

Cecília Meireles; 
Apoio e oferecimento de 
transporte para a realização da 
prova Encceja (Exame Nacional 
para Certificação de 
Competências de Jovens e 

Adultos) 
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META-11 
 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

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. 

2024 

12.365.0104.2022.0000 

(2015)  
12.365.0104.2022.0000 
(2016) 
12.365.0003.2021.0000 
(2017) 
12.365.0003.2022.0000 
(2017) 

12.365.0003.2021.0000 
(2018) 
12.361.0003.1019.0000 
(2019) 
12.361.0003.2015.0000 
(2020) 

 

  

FONTES 

Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 
Censo Escolar, 2021 
Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 
Censo Escolar, 2020. 
Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 
Sinopse Estatística, 2021. 

Brasil. Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE. Pnad, 2021 
Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Cidades, 2021 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Busca Ativa Escolar, 
2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Gênesis, 2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2021 (DATASUS). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1061 de 08 de dezembro de 2015 (LOA). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.122, de 08 de dezembro de 2016 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.162, de 07 de novembro de 2017 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.197, de 09 de novembro de 2018 (LOA). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.231, de 26 de novembro de 2019 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.249, de 09 de julho de 2020 (LOA) 
CHAPADÃO DO SUL, Decreto nº 3.331, de 20 de julho de 2020. 

Indicador – 11 A 

Número absoluto de matrículas em educação 
profissional técnica de nível médio. 

Prazo: 2024 
Alcançou 
indicador? 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA % - 50% 50% 50% 50% 50% 50% -    

REDE 
FEDERAL 

Meta 
executada 
no período 

- - - - - - - -    

REDE 
ESTADUAL 

Meta 
executada 

no período  

- - - - - - - -    
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REDE 
MUNICIPAL 

Meta 

executada 
no período  

- - - - - - - -    

REDE 
PRIVADA  
 

Meta 
executada 
no período 

- - - - - - - -    

TOTAL - - - - - 0% 0% -    

Indicador – 11 B 

Participação do segmento público na expansão das 
matrículas em Educação Profissional Técnica de nível 
médio em relação a 2014. 

Prazo: 
2024 

Alcançou 
indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA %   50% 50% 50% 50% 50% -    

REDE 
FEDERAL 

Meta 
executada 
no período 

       -    

REDE 
ESTADUAL 

Meta 
executada 
no período  

- - - - - - - -    

REDE 
MUNICIPAL 

Meta 
executada 

no período  

- - - - - - - -    

REDE 
PRIVADA  
 

Meta 
executada 
no período 

- - - - - - - -    

TOTAL - - - - - 0% 0% -    

 
Esta Modalidade não pertence a Rede Municipal de Ensino, e a possuímos a função de “Colaborar” para triplicar 

as matrículas da educação profissional técnica de nível médio. Além disso, a Rede Municipal de ensino, possui 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. 

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 Rural com carga horária de 444 horas entre aulas práticas e teóricas, 

atendendo jovens de 16 a 24 anos de idade. 
E para o ano de 2021 o Centro Estadual de Educação Profissional Arlindo Neckel estará ofertando na modalidade 

de Ensino Médio com Qualificação Profissional os cursos de Assistente de Administração e o curso de Assistente de 
Manutenção de computadores e infraestrutura de redes. 

De acordo com o Registro populacional no site do TRE referente ao município de Chapadão do Sul, podemos 
observar que houve um considerável aumento no grau de instrução da população em referência ao Ensino Médio: 

 

 

 



 

 

 

 

Diário Oficial 
CHAPADÃO DO SUL – MS 

 
 

   

 

 

Diário Oficial |                            | Página  55 

Ano XVI | Nº 2.748 | COMPLEMENTO                                   Quarta-feira | 06 de Abril de 2022                                              www.chapadaodosul.ms.gov.br 

 

Tabela 1 - GRAU DE INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO COMPLETO 

ANO MASCULINO PERCENTUAL FEMININO PERCENTUAL TOTAL  PERCENTUAL POPULAÇÃO 

2010 962 49,08% 998 50,91% 1.960 16,10% 12.173 

2015 1.394 48,69% 1.469 51,31% 2.863 19,72% 14.516 

2016 1.547 49,39% 1.585 50,60% 3.132 20,49% 15.282 

2017 1.772 49,44% 1.812 50,55% 3.584 22,21% 16.130 

2018 2000 48,69% 2.107 51,30% 4.107 23,68% 17.344 

2019 2.463 49,12% 2.551 50,87% 5.014 25,64% 19.549 

2020 2.356 46,35% 2.516 51,64% 4.872 26,80% 18.179 

2021 2.413 48,42% 2.570 54,57% 4.983 27,01% 18.445 

 

Tabela 2 - GRAU DE INSTRUÇÃO: ENSINO MÉDIO INCOMPLETO 

ANO MASCULINO PERCENTUAL FEMININO PERCENTUAL TOTAL  PERCENTUAL POPULAÇÃO 

2010 990 45,96% 1.164 54,03% 2.154 17,69% 12.173 

2015 1.286 47,66% 1.412 52,33% 2.698 18,58% 14.516 

2016 1.380 48,08% 1.490 51,91% 2.870 18,78% 15.282 

2017 1.410 49,21% 1.455 50,78% 2.865 17,76% 16.130 

2018 1.367 51,08% 1.309 48,91% 2.676 15,42% 17.344 

2019 1.267 52,39% 1.151 47,60% 2.418 12,36% 19.549 

2020 2.356 48,35% 2.516 51.64 4.872 26,80% 18.179 

2021 2.413 48,42% 2.570 51,57% 4.983 27,01% 18.445 

 

Meta 11 - ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 

 

Meta 11 

  Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Status Observações 

11.1 Estimular a expansão do estágio na educação profissional 
técnica de nível médio e do ensino médio regular, 
preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao 
itinerário formativo do aluno, visando à formação de 
qualificações próprias da atividade profissional; 

2024  Concluída  Parceria com o Programa IEL 
(Estágio) para a contratação de 
jovens nos setores de 
educacionais e da Cultura da 
SEMEC. 

11.2 Apoiar a oferta de formação das instituições especializadas 
em educação profissional com dados do mercado de 
trabalho. 

2024  Concluída Oferecimento de Cursos Técnicos 
no Centro Estadual de Educação 
Arlindo Neckel com o oferecimento 
dos cursos: 
Técnico de Informática para 

Internet; 
Técnico em Agronegócio; 
Recepcionista de eventos; 
Eletricista Instalador Predial de 
Baixa tensão; 
Normal Médio.  
Parceria com a Secretaria de 

Estado de Educação para a 
manutenção do prédio CEEP 
Arlindo Neckel. 
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META 12 
 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

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. 

2024 

12.365.0104.2022.0000 (2015)  
12.365.0104.2022.0000 (2016) 
12.365.0003.2021.0000 (2017) 
12.365.0003.2022.0000 (2017) 
12.365.0003.2021.0000 (2018) 

12.361.0003.1019.0000 (2019) 
12.361.0003.2020.0000 (2020) 

 

  

FONTES 

Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 
Censo Escolar, 2021 
Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 

Censo Escolar, 2020. 
Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 

Sinopse Estatística, 2021. 
Brasil. Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE. Pnad, 2021 
Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Cidades, 2021 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Busca Ativa Escolar, 
2021. 

CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Gênesis, 2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2021 (DATASUS). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1061 de 08 de dezembro de 2015 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.122, de 08 de dezembro de 2016 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.162, de 07 de novembro de 2017 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.197, de 09 de novembro de 2018 (LOA). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.231, de 26 de novembro de 2019 (LOA).  
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.249, de 09 de julho de 2020 (LOA) 
CHAPADÃO DO SUL, Decreto nº 3.331, de 20 de julho de 2020. 
https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-do-sul/ideb/ideb-por-escolas  

Indicador – 12 A 

Taxa bruta de matrículas na graduação. Prazo: 2024 
Alcançou 
indicador? 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA % - - - - - - 50% -    

INSTITUIÇÃO 
PÚBLICA 

Meta 
executada 
no período  

- - - - - - 16,64% 
477 

alunos 
   

INSTITUIÇÕES 
PRIVADAS  
 

Meta 
executada 
no período 

- - - - - - 33,36% 
900 

alunos 
   

TOTAL   29% 30% 27,5% 42% 50% -    

Indicador – 12 B Taxa líquida de escolarização na educação superior Prazo: 
2024 Alcançou 

indicador? 
 

https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-do-sul/ideb/ideb-por-escolas
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA % - - 33% 
33% 33% 33% 33% 33% 

   

INSTITUIÇÃO 

PÚBLICA 

Meta 
executada 
no período  

- - - - - - - -    

INSTITUIÇÕES 

PRIVADAS  
 

Meta 

executada 
no período  

- - - - - - - -    

TOTAL - - - 22% 23% 21,3% 22% 22%    

Indicador – 12 C 

   Participação do segmento público na expansão de 
matrículas de graduação. 

Prazo: 

2024 
Alcançou 
indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA % - - 33% 
33% 33% 33% 33% 33% 

   

INSTITUIÇÃO 
PÚBLICA 

Meta 
executada 
no período  

- - - - - - 16,4% -    

INSTITUIÇÕES 
PRIVADAS  

 

Meta 
executada 

no período  

- - - - - - - -    

TOTAL - - - - - 6,2% 7% 16,85%    

 
Para o cumprimento desta meta 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. 

 
São ofertados pelas Faculdades e Universidades na Cidade de Chapadão do Sul os cursos de Administração, 

Ciências Contábeis, Agronomia, Engenharia Florestal, Engenharia Civil de Produção, Enfermagem, Pedagogia, Serviço 
Social, Educação Física Bacharel e Licenciamento de Enfermagem, Ciências Contábeis, Embelezamento e Imagem 

Pessoal e alguns cursos on line como Recursos Humanos, Radiologia, Gestão Ambiental Marketing. 
Além disso, 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 - 477 acadêmicos. 
Número de alunos matriculados na UNOPAR – 900 acadêmicos. 
População de 18 a 24 anos - 2.889 pessoas. 

População que tem Ensino superior Completo: 3.188 pessoas. 
População que tem Ensino superior incompleto (cursando): 1.315 pessoas 
No ano de 2021 foram formados 43 acadêmicos na Fachasul 
No ano de 2021 foram formados 96 acadêmicos na UFMS. 

*As outras Universidade não nos informaram o número de alunos existentes. 
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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 2019 é 

de: 

- Superior Incompleto: 6,44% (1.260 pessoas). 
- Superior completo: 15,80% (3.096 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 2020 é de: 
- Superior Incompleto: 6,53% (1.315 pessoas). 
- Superior completo: 15,83% (3.188 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 2021 é de: 

- Superior Incompleto: 6,83% (1.260 pessoas). 
- Superior completo: 16,85% (3.109 pessoas). 
Desse modo, consta no Registro populacional no site do TRE referente ao município de Chapadão do Sul, 

podemos observar que houve um considerável aumento no grau de instrução da população em referência ao Ensino 

Superior: 
 GRAU DE INSTRUÇÃO: SUPERIOR COMPLETO 

ANO MASCULINO PERCENTUAL FEMININO PERCENTUAL TOTAL  PERCENTUAL POPULAÇÃO 

2010 337 42,60% 454 57,39% 791 6,49% 12.173 

2015 420 40,50% 617 59,49% 1.037 7,14% 14.516 

2016 492 41,17% 703 58,82% 1.195 7,82% 15.282 

2017 601 39,80% 909 60,19% 1.510 9,36% 16.130 

2018 800 39,29% 1.236 60,70% 2.036 11,73% 17.344 

2019 1.201 38,79% 1.895 61,20% 3.096 15,83% 19.549 

2020 1.184 38,35% 1.903 61,64% 3.087 16,98% 18.179 

2021 1.201 38,63% 1.908 61,37% 3.109 16,85% 18.445 

 
GRAU DE INSTRUÇÃO: SUPERIOR INCOMPLETO 

ANO MASCULINO PERCENTUAL FEMININO PERCENTUAL TOTAL  PERCENTUAL POPULAÇÃO 

2010 159 40,05% 238 59,95% 397 3.26% 12.173 

2015 260 41,33% 369 58,66% 629 4,33% 14.516 

2016 276 40,00% 414 60,00% 690 4,51% 15.282 

2017 316 40,35% 467 59,64% 783 4,85% 16.130 

2018 400 41,40% 566 58,59% 966 5,57% 17.344 

2019 551 43,73% 709 56,27% 1.260 6,44% 19.549 

2020 528 42,68% 709 57,31% 1.237 6,80% 18.179 

2021 543 43,09% 717 56,90% 1.260 6,83% 18.445 

 
  Durante o ano letivo de 2021 foram desenvolvidas atividades de reforço com os alunos através de atividades 

com ensino híbrido, aprimoramento do uso das tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) para oferecimento de 
aulas virtuais e para a realização de reuniões on line em regime de home office. Foram desenvolvidas ações como a 
arrecadação de alimentos, projetos de cursos de extensão, palestras sobre empatia, biossegurança e aperfeiçoamento 
profissional. 

 

Salários pagos para o Profissional de Ensino superior: 
Fachasul:  Graduação R$31,26 (4.220,10);    
                 Mestrado R$35,73 (4.825,55)         
                 Doutorado R$41,21 (5.563,35) 

https://www.eleicoesepolitica.net/prefeito2016/numero-total-de-eleitores/chapadao-do-sul-ms
http://www.tre-ms.jus.br/
http://www.tre-ms.jus.br/
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UFMS: Os docentes efetivos são contratados por 40 horas aulas em regime de trabalho em dedicação exclusiva 
onde os salários variam de R$10.652,33 a R$ 18.663,64 dependendo da titulação (classe) e do nível dentro de cada 

classe (1 a 4). 

Atualmente conta com 477 acadêmicos na UFMS e 900 acadêmicos na Fachasul/UNOPAR (totalizando 1.377 
alunos) 

Meta 12 - ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 

Meta 12 

  Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Status Observações 

12.1 Estimular a expansão do estágio na educação superior, 
preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao 
itinerário formativo do aluno, visando à formação de 
qualificações próprias da atividade profissional; 

2018 Concluída  Convênio com a IEL; 
Viabilização de estágio na área de 
educação, cultura e 
administrativa; 

12.2 
Apoiar a oferta de cursos nas instituições de nível superior 
de acordo com dados do mercado de trabalho. 
 

2024 Concluída  Convênio com a Fachasul; 

Ceprosul; UNOPAR; Unigran Net; 
FIC, FUNEC e colaboração com a 
UFMS;  

 

META-13 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

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. 

2024 
12.361.0003.2019.0000 
(2020) 

9 mestres 
(FACHASUL) 
32 mestres 

(UFMS) 
02 (cursando 
doutorado) 

01 Professor com 
doutorado e 10 
com mestrado 

Rede Municipal de 
Ensino; 

  
FONTES 

 
Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP, Censo Escolar, 2021 
Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP, Censo Escolar, 2020. 
Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP, Sinopse Estatística, 2021. 
Brasil. Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE. Pnad, 2021 
Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Cidades, 2021 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Busca Ativa Escolar, 
2021. 

CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Gênesis, 
2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2021 (DATASUS). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1061 de 08 de dezembro de 2015 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.122, de 08 de dezembro de 2016 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.162, de 07 de novembro de 2017 (LOA). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.197, de 09 de novembro de 2018 (LOA). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.231, de 26 de novembro de 2019 (LOA).  
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CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.249, de 09 de julho de 2020 (LOA) 

CHAPADÃO DO SUL, Decreto nº 3.331, de 20 de julho de 2020. 
https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-do-sul/ideb/ideb-por-escolas 

  

Indicador – 13 A 

Percentual de docentes com pós graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado) na educação superior. 
Prazo: 

202
4 

Alcanço
u 

indicad
or? 

  

201
4 

201
5 

201
6 

2017 2018 2019 2020 2021 
202

2 
2023 

202
4 

META PREVISTA %   
33

% 
33% 75% 75% 75%     

REDE 
MUNICIP

AL 

Meta 
executada no 
período 
(dado oficial) 

  - - - - 
3,44% 

(10 

mestres) 

3,44% 
(10 

mestres
) 

01 
doutora

do 

   

REDE 
ESTADUA
L 

Meta 
executada no 
período 

(dado oficial) 

- -  - - - 
1,03% 

(03 
mestres) 

1,03% 
(03 

mestres

) 

   

REDE 
PRIVADA 

Meta 
executada no 
período 
(dado oficial) 

- -  - - - 

5,51% 

(18 
mestres) 

5,51% 
(18 

mestres
) 

   

TOTAL - - - 
06 

MESTR

ES 

08 
MESTR

ES 

3,13% 
(18 

mestre
s) 

9,98% 

9,98% 

   

Indicador – 13 B 

Taxa líquida de escolarização na educação superior Prazo: 
202

4 

Alcançou 

indicador? 
 

201
4 

201
5 

201
6 

2017 2018 2019 2020 2021 
202

2 
2023 

202
4 

META PREVISTA % - - 
33

% 

33% 33% 33% 33% 33% 
   

REDE 

MUNICIP
AL 

Meta 
executada no 
período 
(dado oficial) 

- - - - - - - -    

REDE 
ESTADUA
L 

Meta 
executada no 
período 
(dado oficial) 

- - - - - - - -    

REDE 
PRIVADA 

Meta 

executada no 
período 

(dado oficial) 

- - - - - - - -    

https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-do-sul/ideb/ideb-por-escolas
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TOTAL - - - - - 

6,44%  
(37 

docent
es 

UFMS) 

4,54%  
(66 

docentes 

FACHAS
UL/ 

UNOPAR 

-    

 
Entendemos que 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, e que tal meta é de responsabilidade 

do Governo Federal, entretanto, no município de Chapadão do Sul -MS anualmente é oferecido pela UFMS – 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul o curso de Mestrado em Agronomia. 

Na Rede de Ensino (Municipal, Estadual e particular) na cidade de Chapadão do Sul temos: 

- Professores com Magistério: 36 docentes. 

- Professores com Graduação: 736 docentes. 

- Professores com Pós-graduação: 800 docentes. 

- Professores com Mestrado: 42 docentes. 

- Professores com Doutorado: 03 docentes (Ensino superior – UEMS/Fachasul) e 01 na Rede Municipal de 

Ensino. 

Atualmente no município temos na Rede Municipal de Educação a quantidade de 736 profissionais docentes (20 

horas) que colaboram para o desenvolvimento da aprendizagem, trazendo conhecimento para os nossos discentes, 

além disso, durante o ano de pandemia foi necessário que se reinventasse levando conhecimento aos alunos de forma 

EaD e presencial. 

Meta 13 - ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 
 

Meta 13 

  
Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Status Observações 

13.1 Solicitar a União linhas de financiamento de apoio à 

pesquisa que possam contribuir com a qualificação de 
mestres e doutores para o avanço do ensino e da pesquisa; 

2024 
Não 
iniciada 

  

 
META-14 

 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

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 

2024 
12.361.0003.2019.0000 
(2020) 

8 mestres UFMS 
1 mestre  

15 docentes com 
pós graduação 
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FONTES 

Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 
Censo Escolar, 2021 

Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 

Censo Escolar, 2020. 
Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 
Sinopse Estatística, 2021. 
Brasil. Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE. Pnad, 2021 
Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Cidades, 2021 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Busca Ativa Escolar, 2021. 

CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Gênesis, 2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2021 (DATASUS). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1061 de 08 de dezembro de 2015 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.122, de 08 de dezembro de 2016 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.162, de 07 de novembro de 2017 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.197, de 09 de novembro de 2018 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.231, de 26 de novembro de 2019 (LOA).  

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.249, de 09 de julho de 2020 (LOA) 

CHAPADÃO DO SUL, Decreto nº 3.331, de 20 de julho de 2020. 
https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-do-sul/ideb/ideb-por-escolas  

Indicador – 14 
A 

Número de Títulos de mestrado concedidos por ano no 
município 

(no ano de 2021) 

Prazo
: 

2
0
2
4 

Alcançou 
indicador? 

  

2014 
201

5 
201

6 
2017 

201
8 

2019 2020 2021 
20
22 

2023 
202

4 

META 

PREVISTA % 
- - - 200 200 200 200 200    

RED
E 
FED
ERA

L 

Meta 
executad

a no 
período 
(dado 

oficial) 

- - - - - - 29 -    

RED
E 
EST
ADU

AL 

Meta 
executad

a no 
período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - - -    

RED
E 
PRI
VAD

A 

Meta 

executad
a no 
período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - - -    

TOTAL       29 
- 

   

https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-do-sul/ideb/ideb-por-escolas
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Indicador – 14 
B 

Número de títulos de doutorado concedidos por ano no 
município 

Prazo
: 

20
24 

Alcançou 
indicador? 

 

2014 
201

5 

201

6 
2017 

201

8 
2019 2020 2021 

20

22 
2023 

202

4 

META 
PREVISTA % 

- - 
150 150 2500

0% 
25000% - - 

   

RED
E 

FED
ERA
L 

Meta 
executad
a no 
período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - - -    

RED
E 

EST
ADU
AL 

Meta 
executad
a no 
período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - - -    

RED

E 
PRI
VAD
A 

Meta 
executad
a no 
período 
(dado 

oficial) 

- - - - - - - -    

TOTAL - - - - - 
0,0017

% 
 -    

 
Entendemos que seja de extrema importância o oferecimento de 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. Haja vista que 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, e além disso essa modalidade de ensino não 
é de competência da Rede Municipal de Ensino.  

Contudo, 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. 

Diante do exposto, 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). 

Meta 14 - ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 

Meta 14 

  Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Status Observações 

14.1 
Estimular os profissionais da educação na participação de 
cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu: vagas, 
acesso e condições de permanência; 

2024 Iniciada  Convênio com as faculdades e 
colaboração com as 
Universidades; 
Convênio para desconto nas 

mensalidades; 
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14.2 Articular com o Estado do Mato Grosso do Sul, a oferta, na 

macrorregião de Chapadão do Sul, de cursos de pós-
graduação, lato e stricto sensu, para atender as demandas 

dos professores da Educação Básica; 

2018 Iniciada  Oferta de mestrado em 

Agronomia na UFMS; 
Convênio de desconto nas 

Faculdades; 

14.3 Promover ações, em regime de colaboração e cooperação, 
que possibilitem de forma compulsória a cada profissional 

da educação custear a sua própria especialização de modo 
a manter-se ativo e atuante no mercado de trabalho; 

2018 Iniciada 

  

14.4 Articular junto ao governo federal e estadual o 
financiamento no campo universitário da UFMS para oferta 
de cursos de graduação e pós-graduação: especialização, 
mestrado e doutorado aos profissionais da educação. 

2018 Iniciada 

 Colaboração com a UFMS 

 
META-15 

 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

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. 

2016 12.365.0104.2022.0000 (2015) 

12.365.0104.2022.0000 (2016) 

12.365.0003.2021.0000 (2017) 
12.365.0003.2022.0000 (2017) 
12.365.0003.2021.0000 (2018) 
12.361.0003.1019.0000 (2019) 
12.361.0003.2030.0000 (2020) 
12.365.0003.2021.0000 (2021)  

  
FONTES 

Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP, Censo Escolar, 2021 

Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP, Censo Escolar, 2020. 
Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP, Sinopse Estatística, 2021. 
Brasil. Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE. Pnad, 2021 
Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Cidades, 2021 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Busca Ativa Escolar, 
2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Gênesis, 
2021. 

CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2021 (DATASUS). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1061 de 08 de dezembro de 2015 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.122, de 08 de dezembro de 2016 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.162, de 07 de novembro de 2017 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.197, de 09 de novembro de 2018 (LOA). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.231, de 26 de novembro de 2019 (LOA).  
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CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.249, de 09 de julho de 2020 (LOA) 

CHAPADÃO DO SUL, Decreto nº 3.331, de 20 de julho de 2020. 
https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-do-sul/ideb/ideb-por-escolas 

 
  

Indicador – 15 A 

Percentual de docências da educação infantil com 

professores cuja formação superior está adequada à área 
de conhecimento que lecionam. 

Prazo
: 

201
6 

Alcanço
u 
indicado
r? 

  

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
202

4 

META PREVISTA % - - 
100
% 

100
% 

100% 100% 100% 100% 
   

REDE 
ESTADUAL 

Meta 

executa
da no 
período 
(dado 

oficial) 

- - - - - - 100% 100%    

REDE 
MUNICIPAL 

Meta 
executa
da no 
período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - 100% 100%    

INSTITUIÇÕ
ES 

PRIVADAS 

Meta 
executa
da no 
período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - 95% 95%    

TOTAL - - - 65% 56% 63,77% 85% 85%    

Indicador – 15 B 

Percentual de docências dos anos iniciais do ensino 
fundamental com professores cuja formação superior 

está adequada à áreaa de conhecimento que lecionam. 

Praz
o: 

2016 Alcanço
u 

indicado
r? 

 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
202

4 

META PREVISTA % - - - - 59% 59% 59% 59%    

REDE 

ESTADUAL 

Meta 
executa
da no 

período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - 100% 100%    

REDE 

MUNICIPAL 

Meta 
executa

da no 

- - - - - - 100% 100%    

https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-do-sul/ideb/ideb-por-escolas
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período 

(dado 
oficial) 

INSTITUIÇÕ
ES 
PRIVADAS 

Meta 
executa
da no 

período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - 95% 95%    

TOTAL - - - - 

70% 
(120 

Professor

es 
Resultad

o  
Parcial) 

84,49% 85% 85%    

Indicador – 15 C 

Percentual de docências dos anos finais do ensino 

fundamental com professores cuja formação superior 
está adequada à área de conhecimento que lecionam. 

Praz

o: 

2016 Alcanço
u 

indicado
r? 

 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 
202

4 

META PREVISTA % - - - - 60,4% 60,4% 60,4% 59%    

REDE 
ESTADUAL 

Meta 
executa
da no 
 período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - 100% 100%    

REDE 

MUNICIPAL 

Meta 
executa
da no 

período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - 100% 100%    

INSTITUIÇÕ
ES 
PRIVADAS 

Meta 
executa
da no 
período 
(dado 

oficial) 

- - - - - - 95% 95%    

TOTAL  - - -  77,7% 85% 85%    

Indicador – 15 D 

Percentual de docências do ensino médio com 
professores cuja formação superior está adequada à área 

de conhecimento que lecionam. 

Praz
o: 

2016 Alcanço
u 

indicado
r? 

 

201

4 

201

5 

201

6 

201

7 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

202

4 
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REDE 

ESTADUAL 

Meta 

executa
da no 

período 
(dado 
oficial) 

- - - - 60,4% 60,4% 60,4% -    

REDE 
MUNICIPAL 

Meta 
executa
da no 
período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - 100% -    

INSTITUIÇÕ
ES 

PRIVADAS 

Meta 
executa
da no 
período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - 100% -    

TOTAL - - - -  

24 
professor

es 
(resultad
o parcial) 

26 
professor

es 
(resultad
o parcial) 

95%    

 
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. Sendo assim, 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.  

 

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 em substituição a licenças 

para tratamento de saúde e cargos comissionados. 
✓ Jornada pedagógica; 
✓ Capacitação dos profissionais de educação; 

✓ Disponibilização de computadores para os professores; 
✓ Acesso à internet; 
✓ Acompanhamento de Coordenação pedagógica; 
✓ Livros didáticos disponibilizados; 
✓ 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 realizado no 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. 
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Meta 15 - ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 
 

Meta 1 

  Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Status Observações 

15.1 Implantar programas de educação preventiva para saúde 

vocal dos professores em efetiva regência de classe em 
parceria com a União, Estados e instituições públicas e 
privadas no prazo de dois anos de aprovação deste PME; 

2017 iniciada 

 Em fase de elaboração 

15.2 Garantir, já no primeiro ano de vigência deste PME, 
programas de formação continuada de professores que 
atuam na educação; 

2016 Concluída 
 Cursos SEMEC 
Parceria com a SED; 

15.3 Garantir tempo disponível para preparação das aulas, 
correção de atividades disponibilizando espaço físico 
apropriado com salas de estudo, recursos didáticos 
apropriados, biblioteca e acompanhamento profissional para 
apoio sistemático da prática educativa; 

2016 Concluída 
 Atendimento de 1/3 carga 

horária; 
Hora atividade; 
Atendimento Pedagógico; 

15.4 Reformular plano de carreira para os profissionais do 

magistério da rede pública no prazo de um dois ao contar a 
vigência deste plano; 

2017 Concluída 

 Reestruturação PCR 

15.5 Valorizar os educadores, com melhores salários, de acordo 
com seu nível de especialização, respeitando o estabelecido 

no Plano de Carreira e Vencimentos dos Servidores do 
Magistério Público Municipal e no Estatuto do Magistério 
Público; 

2017 Concluída 

Correção da inflação com aumento 
de 14% a todos os servidores. 

15.6 Garantir avaliação de desempenho de todos os trabalhadores 
de educação vinculada às políticas de formação inicial, 

continuada de atualização para melhoria contínua do sistema 
educacional e valorização profissional; 

2017 Concluída 

Avaliação do Período Probatório; 

15.7 Apoiar o processo de expansão das universidades públicas 
em parcerias Estadual e Federal, para formação dos 
profissionais de acordo com a necessidade. 

2017 Iniciada Colaboração com a UFMS; 
Fornecimento de transporte 
escolar; 

15.8 

Ampliar com a colaboração da União e Estado programas de 
formação continuada observando diretrizes e parâmetros 
curriculares aos trabalhadores de educação das redes 
públicas; 

2017 Concluída Formação Continuada abrangendo 

a BNCC; 
Formação Continuada do 
Programa Tempo de Aprender; 
Formação Continuada da 
Educação Conectada; 

15.9 
Programar políticas de valorização profissional específicas 
para os especialistas em educação contemplando a formação 

continuada e condições de trabalho; 

2017 Concluída Formação executada para os 
professores do Projeto Jovens 
Empreendedores Primeiros Passos 
(JEPP) promovido pelo Sebrae/MS. 

15.10 
Instituir, em regime de colaboração, forma de registro de 
projetos desenvolvidos nas escolas, para incentivo a quem 
desenvolveu os projetos, pesquisas, publicações no sentido 
de validar e valorizar as produções do profissional; 

2017 Iniciada Olímpiadas de Língua Portuguesa; 

Olímpiadas de Matemática; 
Feira de Ciências; 
Feira das profissões; 
 

15.11 Realizar concurso público, cuja exigência de formação 

constatada em edital, seja a equivalente à área de atuação; 

2017 Iniciada Concurso Público realizado em 

2020; 
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META-16 
 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

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. 

2024 

12.365.0104.2022.0000 (2015)  
12.365.0104.2022.0000 (2016) 
12.365.0003.2021.0000 (2017) 
12.365.0003.2022.0000 (2017) 
12.365.0003.2021.0000 (2018) 

12.361.0003.1019.0000 (2019) 

 

  
FONTES 

Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 
Censo Escolar, 2021 

Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 
Censo Escolar, 2020. 

Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, 
Sinopse Estatística, 2021. 
Brasil. Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE. Pnad, 2021 
Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Cidades, 2021 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Busca Ativa Escolar, 2021. 

CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Gênesis, 2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2021 (DATASUS). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1061 de 08 de dezembro de 2015 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.122, de 08 de dezembro de 2016 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.162, de 07 de novembro de 2017 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.197, de 09 de novembro de 2018 (LOA). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.231, de 26 de novembro de 2019 (LOA).  
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.249, de 09 de julho de 2020 (LOA) 
CHAPADÃO DO SUL, Decreto nº 3.331, de 20 de julho de 2020. 
https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-do-sul/ideb/ideb-por-escolas 

Indicador – 16 A 

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

Prazo: 2024 
Alcançou 
indicador? 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA % - - 50% 
50% 50% 50% 50% 50% 

   

REDE 
ESTADUAL 

Meta 
executada 
no 
período 
(dado 
oficial) 

- -     80% 80%    

REDE 
MUNICIPAL 

Meta 
executada 
no 

período 

- -     80% 100%    

https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-do-sul/ideb/ideb-por-escolas
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(dado 

oficial) 

INSTITUIÇÕES 
PRIVADAS 

Meta 
executada 
no 
período 

(dado 
oficial) 

- -     75% 75%    

TOTAL - - - 45% 40,6% 90,5% 90,5% 
90,5% 

   

Indicador – 16 B 

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

Prazo: 
2024 Alcançou 

indicador? 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA % - - 50% 
50% 50% 50% 50% 

50%    

REDE 
ESTADUAL 

Meta 
executada 

no 
período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - 80% 100%    

REDE 
MUNICIPAL 

Meta 
executada 
no 
período 
(dado 

oficial) 

- - - - - - 80% 100%    

INSTITUIÇÕES 
PRIVADAS 

Meta 
executada 
no 
período 
(dado 

oficial) 

- - - - - - 75% 100%    

TOTAL - - 100% 100% 52,3% 91,6% 91,6% 100%    

 
A meta tem 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 cu 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. 

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, e desse modo, para o aperfeiçoamento e atualização dos docentes, a Secretaria Municipal de 
Educação conta com uma equipe pedagógica que durante o período de Pandemia buscou trabalhar junto ao profissional 
de educação oferecendo a ele planejamento para que desenvolvessem as aulas remotas e online. 

 
E no ano de 2021 a Secretaria Municipal de Educação e Cultura viabilizou curso presencial e estimulou a 

realização de cursos on line. 
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Meta 16 - ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 

Meta 16 

  Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Status Observações 

16.1 Diagnosticar as necessidades de aperfeiçoamento e 

atualização dos docentes e especialistas e sugerir medidas 
para atendê-las; 

2018 Concluída 

 Planejamento de capacitação 

16.2 Criar a possibilidade de participação dos professores das 
escolas municipais, bem como dos demais profissionais dos 
quadros técnico e administrativo que atuam nessas escolas, 
em congressos, simpósios, encontros, fóruns e outros 

eventos relacionados à educação e ao funcionamento da 
escola, dentro do Programa de Formação Contínua de 
Educadores; 

2024 Iniciada  Jornada pedagógica; 
Divulgação de cursos on line; 

16.3 Fortalecer a formação dos professores das escolas públicas 
de Educação Básica da rede municipal de ensino, por meio 

da implantação das ações do Plano Nacional do Livro e da 
Leitura e da instituição de programa nacional de 

disponibilização de recursos e acesso a bens culturais pelo 
magistério público; 

2018 Concluída 

 Escolha de PNLD;  

16.4 

Favorecer a existência de comissões permanentes de 
profissionais da educação para subsidiar os órgãos 
competentes na reestruturação dos planos de carreira. 

2017 Concluída - 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, e dá outras 
providências).  

16.5 Criar e ampliar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos 
professores da Educação Básica, disponibilizando 
gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos 

suplementares, inclusive aqueles com formato acessível; 

2018 Concluída 

 

16.6 Orientar os profissionais da educação na introdução e uso de 
novas tecnologias de informação e comunicação, para 
modernizar e garantir a qualidade do processo de ensino e 
de aprendizagem; 

2017 Concluída - Sala de Estudos (acesso à 
internet); 
- Coordenação Pedagógica; 
 

16.7 
Incluir nos espaços de formação continuada dos 
profissionais da educação, o uso de mídias para a 
apropriação da tecnologia digital; 

2017 Concluída Oferecimento de curso presencial 
sobre: “Oficina Educacional – 
aplicabilidade de recursos 
tecnológicos na educação” pela 
SEMEC de Chapadão do Sul. 

16.8 Realizar, em regime de colaboração, o planejamento 
estratégico para dimensionamento da demanda por 
formação continuada e fomentar a respectiva oferta por 
parte das instituições públicas de educação superior, de 
forma orgânica e articulada às políticas de formação dos 

Estados e dos Municípios; 

2018 Iniciada Convênio com a SED 
Convênio Tempo de Aprender 
Educação Conectada; 
União faz a Vida; 
Convênio com Universidades e 

Faculdades 
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16.9 Inserir programa de composição de acervo de obras 

didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários, e 
programa específico de acesso a bens culturais, incluindo 

obras e materiais produzidos em Libras e em Braile, sem 
prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os 
professores da rede pública de Educação Básica, 
favorecendo a construção do conhecimento e a valorização 
da cultura da investigação até o final da vigência deste PME; 

2024 Iniciada 

Em fase de elaboração 

 
META-17 

 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

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. 
 

2024 

12.365.0104.2022.0000 (2015)  
12.365.0104.2022.0000 (2016) 
12.365.0003.2021.0000 (2017) 

12.365.0003.2022.0000 (2017) 
12.365.0003.2021.0000 (2018) 

12.361.0003.1019.0000 
(2019) 
12.361.0003.2019.0000 
(2020) 

 

  
FONTES 

Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP, Censo Escolar, 2021 
Brasil. Instituto nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP, Censo Escolar, 2020. 
Brasil. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP, Sinopse Estatística, 2021. 

Brasil. Instituto Nacional de Geografia e Estatística – IBGE. Pnad, 2021 
Brasil. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, Cidades, 2021 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Busca Ativa 
Escolar, 2021. 
CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Sistema Gênesis, 
2021. 

CHAPADÃO DO SUL, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 2021 (DATASUS). 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1061 de 08 de dezembro de 2015 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.122, de 08 de dezembro de 2016 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.162, de 07 de novembro de 2017 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.197, de 09 de novembro de 2018 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.231, de 26 de novembro de 2019 (LOA).  
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.249, de 09 de julho de 2020 (LOA) 

CHAPADÃO DO SUL, Decreto nº 3.331, de 20 de julho de 2020. 
https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-do-sul/ideb/ideb-por-escolas  

Indicador – 17 A 

Diferença em percentual entre os salários dos 
professores da educação básica com 

graduação/licenciatura, na rede pública municipal e 
demais profissionais com escolaridade equivalente. 

Prazo: 2020 
Alcançou 
indicador
? 

  

201
4 

201
5 

201
6 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
202

4 

https://www.qedu.org.br/cidade/5326-chapadao-do-sul/ideb/ideb-por-escolas
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META PREVISTA % - - 
100
% 

100% 100% 100% 100% 100% 
   

REDE 
ESTADUAL 

Meta 
executad
a no 
período 

(dado 
oficial) 

- - - - - - 
74,43% 
2.148,49 
(20hs) 

2049,99 
(20 hs) 

   

REDE 
MUNICIPAL 

Meta 
executad
a no 
período 

(dado 
oficial) 

- - - - - - 
81,9%  

2.364,24 
(20hs) 

2.364,2
4 (20 
hs) 

   

INSTITUIÇÕ
ES 

PRIVADAS 

Meta 
executad
a no 

período 

(dado 
oficial) 

- - - - - - 
83,32% 
2.376,00 

(20 hs) 

2.500,0
0 

(20hs) 

   

TOTAL - - 90% 95% 95% 95% 80% 
 

   

Indicador – 17 B 

Percentual de professores da educação básica que 

realizaram cursos de formação continuada. 
Prazo: 

2024 Alcançou 
indicador

? 
 

201
4 

201
5 

201
6 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 
202

4 

META PREVISTA % - - 50% 
50% 50% 50% 50% 

50%    

REDE 
ESTADUAL 

Meta 
executad
a no 
período 

(dado 
oficial) 

- - - - - - 80% 100%    

REDE 
MUNICIPAL 

Meta 
executad
a no 
período 
(dado 

oficial) 

- - - - - - 80% 100%    

INSTITUIÇÕ
ES 
PRIVADAS 

Meta 
executad
a no 
período 
(dado 

oficial) 

- - - - - - 75% 100%    

TOTAL - - 
100

% 

100

% 

52,3

% 

91,6

% 
91,6% 100%    
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Consta em nosso município 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. 14.113 de 25 de dezembro de 2020, e também há o cumprimento da jornada 
de 1/3, para planejamento escolar e a preparação das aulas. 

No ano de 2020 não houve reajuste, porém houve correção no salário referente a inflação de aumento de 14% 
passando a vigorar em janeiro de 2022. 

 
Meta 17 - ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 

 

Meta 17 

  Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Status Observações 

17.1 Garantir o cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho em 
atividades extraclasse, dos profissionais do magistério do 
Sistema Público Municipal de Ensino, conforme a Lei n° 
11.738/2008; 

2016 Concluída 

 Implantado desde 2010; 

17.2 Pesquisar anualmente os salários percebidos aos 

profissionais do Magistério da Região e em municípios do 

mesmo porte de Chapadão do Sul, no Estado de Mato 
Grosso do Sul e respectivas políticas de remuneração; 

2020 Concluída 
 Salário pago de acordo com o 

que é estabelecido pelo município 
e com o Piso salarial. 

17.3 

Promover discussões sobre o Plano de Carreira do 
Magistério e sobre a nova composição da jornada de 
trabalho docente com diferentes atores dos Departamentos 
da Secretaria e representantes do quadro do magistério; 

2017 Concluída  - 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, e dá outras 
providências). 

17.4 Dar continuidade e finalizar as discussões sobre a revisão 

do Estatuto do Magistério Público Municipal e Plano de 

2018 Concluída  - Decreto nº 2.880 de 21 de 

julho de 2017 (Dispõe sobre a 
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Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal de 

Chapadão do Sul; 

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, e dá outras 
providências). 

17.5 

Instituir comissão municipal permanente para subsidiar os 
órgãos competentes na elaboração, implantação e 

implementação dos respectivos planos de carreira. 

2018 Concluída  - 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, e dá outras 
providências). 

17.6 Cumprir o Plano de Carreira, Cargos e Salários e de 
Valorização dos Profissionais da Educação Básica do Sistema 
Municipal de Ensino nas formas legais; 

2017 Concluída 
Em fase de aprovação 

17.7 Estabelecer convênios com instituições de educação 
superior, a fim de garantir no prazo de dois anos, a partir 
da vigência deste PME, a formação continuada em serviço 
de Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos, aos 
professores que atuam na educação básica do sistema de 
ensino; 

2017 Concluída 

Convênios desde de 2017 com as 

Universidades e Faculdades do 
município e cidades vizinhas; 

17.8 Assegurar recursos financeiros para valorização dos 
profissionais da educação da rede pública municipal de 

ensino; 

2017 Concluída 
Recursos do Fundeb 100% 

17.9 

Garantir a formação continuada em serviço específica sobre 
a História Afro-Brasileira e Indígena, aos professores que 
atuam em todas as áreas de conhecimento; 

2018 Concluída - Os conteúdos sobre história e 

culturas Afro-Brasileira e Indígena 
estão previstas na matriz da Rede 
Municipal de Ensino, sendo que 
as ações geralmente ocorrem 
periodicamente nas áreas de 
história e geografia. 

17.10 Oferecer cursos de formação continuada em serviço para 
professores, de forma a atingir um modelo eficiente de 
ensino, visando o sucesso do aluno; 

2018 Concluída Encontro mensal entre SEMED, 
coordenadores e diretores de 
todas as escolas e creches. 

 
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”. 
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META-18 
 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

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. 

2018 
2024 

12.365.0104.2022.0000 
(2015)  
12.365.0104.2022.0000 
(2016) 

12.365.0003.2021.0000 
(2017) 
12.365.0003.2022.0000 
(2017) 
12.365.0003.2021.0000 
(2018) 
12.361.0003.1019.0000 

(2019) 
12.361.0003.2019.0000 
(2020) 

 

  
FONTES 

CHAPADÃO DO SUL. Secretaria Municipal de Administração e Finanças, 2020 
CHAPADÃO DO SUL. Secretaria Municipal de Educação, 2020 

CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1061 de 08 de dezembro de 2015 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.122, de 08 de dezembro de 2016 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.162, de 07 de novembro de 2017 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.197, de 09 de novembro de 2018 (LOA). 
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.231, de 26 de novembro de 2019 (LOA).  
CHAPADÃO DO SUL, Lei n. 1.249, de 09 de julho de 2020 (LOA) 
CHAPADÃO DO SUL, Decreto nº 3.331, de 20 de julho de 2020. 

  

Indicador – 18 A 

Plano de Carreira implantado no município para os 
profissionais da Educação básica 

Prazo: 2017 
Alcançou 
indicador? 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

REDE 
ESTADUAL 

Meta 
executada 
no período 
(dado 

oficial) 

- 

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

   

REDE 
MUNICIPAL 

Meta 
executada 
no período 
(dado 
oficial) 

- 

- 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

   

TOTAL  - 
- 100% 100% 100% 100%  100% 

  

Indicador – 18 B 

Implantação na rede municipal de educação, do limite 
máximo de 2/3 da carga horária para atividades 
educacionais. 

Prazo: 
2016 

Alcançou 
indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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REDE 

MUNICIPAL 

Meta 

executada 
no período 

(dado 
oficial) 

- - - - - - 100% 100%    

Indicador – 15 C 

Percentual de profissionais da educação básica com 

planos de carreira implantados e que cumpram o piso 
salarial 

Prazo: 

2016 
Alcançou 
indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA % - - - - - - 100% 100%    

REDE 
ESTADUAL 

Meta 
executada 
no período 
(dado 

oficial) 

- - - - - - 95%     

REDE 
MUNICIPAL 

Meta 

executada 
no período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - 95%     

TOTAL  - - -  - 95% 95%    

 
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, porém,  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. 

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; 
- 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. 

 
Meta 18 - ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 

 

Meta 18 

  Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Status Observações 

18.1 Garantir, em regime de colaboração com o governo estadual 
e o governo federal, aos profissionais do magistério da rede 
pública municipal de ensino, o acesso gratuito aos 
instrumentos tecnológicos como notebooks, tabletes, data-

2017 Concluída 
 Notebooks para professores; 
Salas de estudos com acesso a 
Internet; 
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shows e outros equipamentos necessários aos professores 

em efetivo exercício; 

18.2 Estimular a participação na formulação dos projetos político-
pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar 
e regimentos escolares por profissionais da educação, 
estudantes e familiares; 

2017 Concluída 

 Elaboração a cada dois anos 

18.3 Estimular o fortalecimento de conselhos escolares e 
conselho municipal de educação, como instrumentos de 
participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, 
inclusive por meio de programas de formação de 
conselheiros/as, assegurando-se condições de 
funcionamento autônomo; 

2017 Concluída 
 Participação no Curso do FNDE 
sobre Capacitação para Técnicos 
e gestores Educacionais (de 16 a 
20/08/2021) 

18.4 Avaliar as políticas públicas que nortearão e disciplinarão as 
horas atividades de trabalho pedagógico, que compõe a 
nova jornada de Trabalho docente frente ao desempenho 
dos alunos; 

2017 Concluída 
 Diretrizes curriculares; 
BNCC; 

18.5 Criar e implantar programas de apoio e formação aos 
conselheiros dos conselhos de acompanhamento e controle 

social do FUNDEB, dos conselhos de alimentação escolar, e 
de outros representantes educacionais em demais conselhos 
de acompanhamento de políticas públicas; 

2017 Concluída Participação das Nutricionistas da 
SEMEC e do Conselho de 

Alimentação escolar nas Oficinas 
Temáticas da Agricultura Familiar 
e PNAE, realizadas pelo FNDE no 
dia 30 de setembro de 2021 de 
forma on line. 

Formação Continuada: 
Organização e Funcionalidade dos 
Conselhos Municipais e uma 
Gestão com Base nos Princípios 
Normativos, realizada no dia 30 
de setembro de 2021 de forma on 
line. 

 
Participação das Nutricionistas e 
Conselheiros no curso de 

Formação sobre a execução do 
Programa Nacional de 
Alimentação Escolar  (Forma on 

line) 

18.6 Prever, no Plano de Cargos e Carreira dos profissionais da 
educação do município, incentivos para qualificação 
profissional, inclusive em nível de especialização, mestrado 
e doutorado; 

2017 Concluída 

Em fase de aprovação 

18.7 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. 

2017 Concluída Capacitação; 
Palestras; 
Cursos on line; 
Reestruturação SEMEC; 

18.8 Garantir as escolas pessoal administrativo, pedagógico e 

operacional, capacitando-os para colaborar com uma gestão 
eficiente e democrática, favorecendo um atendimento de 

qualidade a toda comunidade escolar; 

2017 Concluída 

Concurso público; 
Processo Seletivo; 
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18.9 Estruturar, os cargos dos profissionais da educação não 

docentes para que sejam de provimento efetivo e estejam 
em exercício nas redes escolares a que se encontrem 

vinculados; 

2017 Concluída 

Concurso Público; 

18.10 Aplicar questionário anualmente aos profissionais do quadro 
do magistério para avaliar as condições de trabalho e grau 

de satisfação quanto à profissão; 

2018 Concluída 
Avaliação Interna; 

18.11 Definir critérios objetivos para o provimento dos cargos de 
gestores/as escolares, em toda a rede municipal garantindo 
acompanhamento e avaliação de desempenho; 

2018 Concluída Participação da comunidade 
escolar; 
Avaliação Interna; 

18.12 Instituir critérios técnicos e legais para a transferência ou 

permuta de professores observando a posição do professor 
remanejado ou transferido; 

2018 Concluída 
Relotação; 
Permuta entre profissionais; 

18.13 Garantir formação continuada em serviço na área de 
administração e/ou gestão escolar, bem como em Educação 
Especial e Educação de Jovens e Adultos, a pelo menos 80% 

dos gestores, coordenadores pedagógicos e demais 
profissionais da escola; 

2018 Concluída 
Projeto Setembro Verde (Banners 
e palestras nas escolas e CEIs 
abrangendo o tema Igualdade e 
Equidade). 

18.14 
Priorizar para a equipe de gestão e coordenação pedagógica 
das escolas da zona rural, profissionais com especialização 
em Educação do Campo, favorecendo a oferta desta no 
prazo de cinco anos da vigência deste PME, em regime de 
colaboração com a União e o Estado; 

2020 concluída Manutenção administrativa; 
Coordenação pedagógica; 
Diretores capacitados; 
Professores capacitados e com 

experiência em docência do 
campo; 

 
META-19 

 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

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. 

2017 

12.365.0104.2022.0000 (2015)  
12.365.0104.2022.0000 (2016) 
12.365.0003.2021.0000 (2017) 

12.365.0003.2022.0000 (2017) 
12.365.0003.2021.0000 (2018) 
12.361.0003.1019.0000 (2019) 
12.361.0003.2019.0000 (2020) 

 

  
FONTES 

 
BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP. Censo Escolar, 2020. 

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 
INEP. Sinopse Estatística 2019.  

Indicador – 19 A 

Percentual de escolas públicas que selecionam 
diretores por meio de processo seletivo qualificado e 

eleição com participação da comunidade escolar. 
Prazo: 2017 

Alcançou 
indicador? 

  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
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META PREVISTA % - - 100% 
100% 100% 100% 100% 100% 

   

REDE 
ESTADUAL 

Meta 

executada 
no período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - 0 100%    

REDE 
MUNICIPAL 

Meta 

executada 
no período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - 0 100%    

TOTAL - - 9 9 - 73% 12,5% 
100% 

   

Indicador – 19 B 

Percentual de escolas públicas que possuem 
colegiados intraescolares (Conselho escolar, 
Associação de Pais e Mestres, Grêmio estudantil) 

Prazo: 
2017 

Alcançou 
indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA % - - 100% 
100% 100% 100% 100% 100% 

   

REDE 
ESTADUAL 

Meta 
executada 

no período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - - 100%    

REDE 
MUNICIPAL 

Meta 
executada 
no período 

(dado 
oficial) 

- - - - - - - 100%    

TOTAL - - - -  - - 100%    

Indicador – 19 C 

Colegiados extraescolares (Conselho de Educação, 
Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do 
Fundeb, Conselhos de Alimentação Escolar, Fórum 

Permanentes de Educação, CMMA/PME) 

Prazo: 

2017 
Alcançou 
indicador? 

 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA % - - - - - - - 100%    

REDE 
ESTADUAL 

Meta 
executada 
no período 

(dado 
oficial) 

- - - - - - - 100%    

REDE 
MUNICIPAL 

Meta 
executada 
no período 

- - - - - - - 100%    
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(dado 

oficial) 

TOTAL  - - - - - - 100%    

Indicador – 19 D 

Existência de oferta de infraestrutura e capacitação 
aos membros dos Conselhos de Educação, Conselhos 
de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, 

Conselhos de Alimentação Escolar, CMMA/PME, APM, 
etc... 

Prazo: 

2016 

Alcançou 

indicador? 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

REDE 
ESTADUAL 

Meta 
executada 

no período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - - 100%    

REDE 
MUNICIPAL 

Meta 
executada 

no período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - - 100%    

TOTAL - - - - - - - 100%    

 
Esta meta 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. 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 

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. 
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 - ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 

 

Meta 19 

  Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Status Observações 

19.1 Oferecer uma escola pública com qualidade social para 

todos os cidadãos com a autonomia e responsabilidade 
perante a sociedade; 

2016 Concluída 
 Manutenção das escolas e CEIs 
municipais;  

19.2 Consolidar a integração comunidade e poder público para 

que firme-se como um espaço o debate de questões sociais 

    

2017 

Concluída  Reunião com pais e 

responsáveis; 
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emergentes, que conduzam à conscientização da 

importância da participação da sociedade na construção de 
políticas públicas d,e qualidade que atendam as demandas 

dessa sociedade contemporânea; 

Audiência Pública; 

19.3 Instituir, através de ato legal, a partir da aprovação deste 
PME, comissão permanente, com o objetivo de monitorar e 

avaliar as metas deste plano, efetivando o 
acompanhamento da execução do PME. 

2016 Concluída 
 Decretos CMMA-PME (Descrito 
nos Dados de Referência deste 
Relatório). 

19.4 Dinamizar e fortalecer a atuação dos Conselhos de Escola, 
órgão colegiado que represente deliberativa, consultiva, 
avaliativa, pedagógica e fiscalizadora, tendo participação 
ativa nas tomadas de decisões das unidades escolares; 

2017 Concluída 
Reuniões e participação das 
APMs junto as escolas e CEIs 
municipais; 

19.5 Promover, incentivar e garantir a formação dos 
conselheiros, através de participações em: palestras, 
seminários, encontros, simpósios e cursos com duração 
variada; 

2017 Concluída 
Participação em palestras 
ministradas pelo FNDE, pela 

UNCME e pelo MEC. 

19.6 Fortalecer o conselho do FUNDEB e CAE, a fim de garantir 
sua efetividade; 

2015 Concluída  Reuniões mensais dos 
representantes; 

Acesso e transparência dos 
gastos dos recursos; 
Prestações de Contas 
apresentadas aos Conselheiros; 
Análise e emissão de pareceres. 

19.7 Fortalecer e estimular a participação de toda a comunidade 
escolar na construção do PPP das escolas; 

2017 Concluída Reestruturação PPP a cada dois 
anos; 

 
META-20 

 

Meta Texto da meta Prazo Previsão orçamentária Observações 

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. 
 

2020 
2024 

12.365.0104.2022.0000 (2015)  

12.365.0104.2022.0000 (2016) 
12.365.0003.2021.0000 (2017) 
12.365.0003.2022.0000 (2017) 
12.365.0003.2021.0000 (2018) 
12.361.0003.1019.0000 (2019) 
12.361.0003.2019.0000 (2020) 

 

  
FONTES 

 

BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 
Censo Escolar, 2020. 
BRASIL. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP. 
Sinopse Estatística 2019.  

Indicador – 20 A 
Gasto público em Educação em proporção ao PIB do 

município. 
Prazo: 

2020 

2024 

Alcançou 

indicador? 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA % - - 7% 
7% 7% 7% 7% 7% 

   

REDE 
MUNICIPAL 

Meta 
executada 

no período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - - -    

TOTAL - - - - - - - 
- 

   

Indicador – 20 B 

Gasto público em Educação (públicas e privadas) em 

proporção ao PIB do município. 
Prazo: 

2020 

2024 

Alcançou 

indicador? 
 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

META PREVISTA % - - - - - - - 
- 

   

REDE 
MUNICIPAL 

Meta 

executada 
no período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - - -    

REDE 
PRIVADA 

Meta 
executada 

no período 
(dado 
oficial) 

- - - - - - - -    

TOTAL - - - -  - - -    

 

Esta meta possui como objetivo o de ampliar o investimento público em educação pública, visando aumentar 

até o ano de 2019/2020 o de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) e no ano de 2024 para o mínimo de 10% do PIB. 

Sendo assim, o município de Chapadão do Sul anualmente inicia suas atividades com o que esta previsto no 

Planejamento Orçamentário que designa a LDO, LOA e o PPA, portanto, para o ano de 2021 foi estabelecido um 

Planejamento através da Lei nº 1.249, de 08 de julho de 2020 (publicada em Diário Oficial nº 2.327 em 09 de julho de 

2020, páginas 10 a 33), que “Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para a elaboração e execução da Lei 

Orçamentária para o exercício de 2021 e dá outras providências.”, contendo no ANEXO I – As prioridades e as metas 

da Administração Pública Municipal: Educação – Programa: 0003 – Promover a Educação como oportunidade de 

futuro: Estabelecendo que:  

*Existem grandes oportunidades de avanço na área educacional para o município de Chapadão do Sul e a 

melhoria nessa área afeta todas as demais, inclusive em outros macros objetivos. Com melhora da educação, problemas 

de segurança pública, saúde e assistência social diminuem drasticamente.  

* Atuar com foco nas metas estabelecidas no PME – Plano Municipal de Educação (Lei Municipal nº 1.050, de 

26 de agosto de 2015), atualizada pelo Decreto nº 3.116, de 29 de abril de 2019.  

* Com a missão de garantir a qualidade do ensino e da aprendizagem e vislumbrando o atingimento das metas 

pactuadas, a Secretaria Municipal de Educação buscará através de seus programas ampliar a rede educacional de 

Chapadão do Sul, valorizar seus profissionais, garantir conforto e confiabilidade no transporte escolar, utilizar cada vez 

mais produtos naturais e que agregam valor nutricional nas merendas. 
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*Buscar parcerias com o Governo Estadual e/ou Federal: na aquisição de materiais pedagógicos, na aquisição 
de veículos para o Transporte Escolar; na ampliação e construção de Centros de Educação Infantil; na aquisição de 

equipamentos necessário a manutenção e aprimoramentos dos serviços educacionais. 

*Criar mecanismo comunitário para atendimento da comunidade estudantil, por meio da cedência de sinal de 
internet, wifi gratuito e de qualidade, com acesso em diversos pontos da cidade. 

*Promover a capacitação dos Servidores da Educação, para o ensino à distância – EaD, tendo em vista, o cenário 
ocorrido tempestivamente no ano de 2020. 

Também foi feito uma estimativa de gastos para a Educação através da Lei nº 1.255, de 10 de dezembro 
de 2020, (publicada em Diário Oficial nº 2.432, de 10 de dezembro de 2020, páginas 03 a 12) que “Estima a receita e 

fixa a despesa do município de Chapadão do Sul - MS, para o exercício de 2021”, Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e 
Fixa a Despesa do Município de Chapadão do Sul em R$ 183.000.000,00 (cento e oitenta e três milhões de reais), para 
o exercício financeiro de 2021, 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. 

 

Sendo assim, no ano de 2021 foi realizada audiência pública das propostas orçamentárias de acordo com a Lei 

de Responsabilidade Fiscal, definida no artigo 48, nessa proposta do Plano Plurianual que abrange os anos de 2022 a 
2025 foi fixado um orçamento levando em consideração a retomada econômica de nosso país. 
 

Meta 20 - ESTRATÉGIAS EXECUTADAS NO PERÍODO 
 

Meta 1 

  Estratégias (da meta acima indicada) Prazo Status Observações 

20.1 Manter os programas suplementares de atendimento 
ao aluno, como o Programa de Alimentação Escolar, o 

fornecimento de material escolar para todos (de 
acordo com a LDB art. 4º, item VIII), e o fornecimento 

2015 Concluída  Recebimento de Transporte 
de escolares através do 

Programa Caminho na Escola; 
Recursos PNAE; 
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de Transporte Escolar para alunos da zona rural, 

portadores de deficiência e aos alunos da rede 
estadual; 

Recursos PNATE; 

20.2 Assegurar o cumprimento dos Artigos 70 e 71 da Lei 
de Diretrizes e Bases Nacional, que definem os gastos 
admitidos como de manutenção e desenvolvimento do 

ensino; 

2016 Concluída 

 Cumprimento a legislação. 

20.3 Investir em programas de formação continuada que 
ofereçam aos profissionais que atuam em atividades 
docentes, técnicas e administrativas das escolas 
municipais, oportunidade de aperfeiçoamento 
permanente e que resultem efetivamente no 

aprimoramento da educação oferecida por essas 
unidades escolares; 

2016 Concluída 

 Capacitação continuada 
através de programas e 
palestras; 

20.4 

Garantir recursos para o trabalho docente do 
professor que atua com portadores de deficiência, 
inclusive para sua capacitação e orientação por meio 
de equipe de profissionais itinerantes, considerando 

as exigências de sua atuação frente à inclusão escolar; 

2017 Concluída  Projeto acolhida desenvolvido 
e executado pela Equipe 
Multidisciplinar da SEMED 
(Psicopedagoga, Especialista 

em Educação Especial, 
Assistente Social e Psicóloga). 
Proposta de Acolhimento em 
alusão ao Setembro Verde 
(Inclusão e equidade) – 
desenvolvimento de ações nas 

escolas e CEIs com Teatro, 
dramatização, Musicalizações, 
Contação de Histórias e Rodas 
de Conversa com 
envolvimento de alunos, 
família e trabalhadores da 
educação); 

20.5 

Dar continuidade ao transporte escolar, substituindo 

os contratos de serviços de transporte escolar, pela 
frota municipal de veículos; 

2016 Concluída Frota de transporte escolar do 
município; 

Vistoria do transporte escolar 
anualmente; 
Motoristas capacitados na 

área; 

20.6 
Manter o bom nível salarial aos profissionais da 

educação; 

2017 Concluída Aumento anualmente 
Aumento de 14% com início 
em janeiro de 2022 

20.7 

Acompanhar a aplicabilidade dos recursos através dos 

conselhos: FUNDEB, CAE, CME; 

2015 Concluída Atuação dos Conselhos; 

Reuniões Mensais; 
Análise das Prestações de 
contas; 
Portal da Transparência; 
Emissão de pareceres; 
Chamada pública para compra 
alimentação escolar da 

agricultura familiar; 
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20.8 Assegurar que as unidades escolares tenham 

condições físicas e materiais para executar com 
qualidade seus Planos de Gestão; 

2017 Concluída 
Manutenção das Unidades; 
Assessoramento Pedagógico; 

20.9 Estimular parcerias envolvendo a União, o Estado, 
universidades, empresas, ONGs e demais 
organizações da Sociedade Civil para a manutenção 

da Educação Básica: Educação Infantil e Ensino 
Fundamental, tendo em vista suprir as condições 
básicas para o ensino e a aprendizagem: livro 
didático, material escolar, uniformes e o material 
pedagógico adequado para a execução dos projetos 
das escolas municipais; 

2024 Em 
desenvolvimento 

PARCERIA SICREDI 
UNIFORMES; 
Parceria com o centro Sócio 
Educativo (Manutenção e 
oferecimento de servidores, 

material pedagógico); 

20.10 Propiciar aos profissionais da educação das escolas 
municipais, condições para a participação em 
congressos, simpósios e outros eventos científicos, 
dando a todos, oportunidade de aperfeiçoamento 
permanente e que resultem no aprimoramento da 
educação oferecida nas unidades escolares; 

2018 Concluída 
 

Oferta anualmente 

20.11 Reduzir a retenção e a distorção idade série, 
universalizando o programa de reforço escolar com a 
contratação de professor estagiário, garantindo sua 
atuação junto ao professor; 

2018 Concluída 
Reforço escolar; 
Auxiliar em salas; 

 

20.12 Garantir os mecanismos e instrumentos que assegure 

a transparência e o controle social na utilização dos 
recursos públicos aplicados em educação em 
audiências públicas, portais eletrônicos de 
transparência, capacitação dos membros de conselhos 
de acompanhamento e controle social, do FUNDEB, 
em regime de colaboração com a Secretaria Municipal 
de Educação e o Conselho Municipal de Educação; 

2018 Concluída 

Portal da Transparência 
Site Prefeitura Municipal 

(Diário Oficial); 

20.13 Proporcionar formação para professores e gestores 
sobre a aplicabilidade dos recursos e verbas; 

2018 Concluída Cursos ofertados pelo FNDE e 
MEC 

20.14 Programar o “Custo Aluno Inicial” e “Custo Aluno 

Qualidade” como parâmetro para o financiamento da 

educação de todas as etapas e modalidades da 
educação básica, a partir do cálculo e do 
acompanhamento regular dos indicadores e 
equipamentos necessários ao ensino e em aquisição 
de material didático-escolar, alimentação e transporte 
escolar. 

2024 Iniciada 

Censo Escolar; 
Recursos Fundeb 

20.15 Implantar e ampliar mecanismos de 
acompanhamento da arrecadação e de contribuição 
do salário educação, possibilitando que os conselhos 
municipais de educação possam exercer sua função de 
fiscalização e de controle social na aplicação adequada 
dos recursos destinados à educação; 

2024 Iniciada. 

Portal da Transparência 
Site Prefeitura Municipal 

(Diário Oficial); 

20.16 
Manter o atendimento aos alunos com dificuldade de 
aprendizagem ou distúrbios do comportamento; 

2024 Concluída Reforço escolar; 
Auxiliar em salas; 
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20.17 Providenciar as plenas condições de recebimento dos 

recursos provenientes da exploração do petróleo, de 
acordo com a Lei Federal nº 12.858, de 09 de 

setembro de 2013, e sua inclusão em previsão 
orçamentária, a fim de complementar os recursos já 
destinados à educação, garantindo o crescimento da 
aplicação federal; 

2024 Em 

desenvolvimento 
PPA; 

LOA; 
LDO. 

20.18 Incluir nas avaliações métricas para acompanhamento 
das variáveis federais de custo por aluno provenientes 
do INEP, alinhando com elas o planejamento e 
projeções municipais, garantindo a consonância de 
suas diretrizes com a Lei de Responsabilidade 
Educacional, a fim de assegurar o padrão de qualidade 

na Educação Básica; 

2024 Em 
desenvolvimento 

Avaliação Interna; 

Avaliação de Flu~encia; 
Prova SAEB; 
IDEB; 

20.19 Aplicar 40% (quarenta por cento) das verbas 
transferidas pelo governo federal do Fundo Nacional 
do Pré- Sal, royalties e a participações especiais, 
referentes ao petróleo e à produção mineral, em 

manutenção e desenvolvimento da educação pública 

municipal, na vigência do PME de Chapadão do Sul; 

2024 Em 
desenvolvimento 

Cumprimento a legislação 

20.20 Aplicar no mínimo 60% (sessenta por cento) das 
verbas transferidas pelo governo federal do Fundo 
Social do Pré-Sal, royalties e participações especiais, 
referentes ao petróleo e à produção mineral, em 

salários dos profissionais da educação pública 
municipal, na vigência deste PME; 

2024 Em 
desenvolvimento 

Cumprimento a legislação 

20.21 Elaborar no prazo do segundo ano de vigência do PME, 
em regime de colaboração entre os entes federados, 
plano de investimentos relativos aos percentuais do 
PIB do município, com objetivo de aportar os recursos 

necessários para a composição da meta; 

2017 Concluída 

Cumprimento a legislação; 

20.22 

Ampliar investimentos para poder atingir as metas do 
Plano Nacional de Educação no prazo estabelecido; 

2024 Iniciada Ações elaboradas pela 
Secretaria de Educação e 

Cultura que atendam a 
Educação Básica e colabore 

com o Ensino técnico e Ensino 
Superior; 

 
CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES  
 
O Relatório trata-se de um monitoramento preliminar das ações de 2020 e 2021, o mesmo será reestruturado após o 

Fechamento do Censo Escolar em 2022. 
Será apresentado e aprovado em audiência pública a ser sediada em 2022. 
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