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  LEI 2.098, de 1º de novembro de 2006. 
 

Institui o Plano Decenal de 

Educação de Salinas e dá outras 

providências. 

 

O Povo do Município de Salinas, por seus representantes na Câmara 

Municipal aprova e o Prefeito sanciona a seguinte Lei. 

 

Art. 1º - Fica aprovado o Plano Decenal Municipal de Educação de Salinas, 

constante do documento anexo, com duração de dez anos. 

Art. 2º - O Município de Salinas, por meio da Comissão Municipal de 

Educação procederá à avaliação periódica da implementação do 

Plano Decenal Municipal de Educação. 

Parágrafo Único – A primeira avaliação será realizada no segundo 

semestre do primeiro ano de vigência desta lei. O Poder 

Legislativo, através da Comissão de Educação, acompanhará a 

execução do Plano Decenal Municipal de Educação. 

Art. 3º - O Poder Executivo Municipal empenhar-se-á na divulgação do 

Plano e na realização de seus objetivos e metas, para que toda a 

sociedade salinense o conheça e possa acompanhar e participar 

de sua implementação. 

Art. 4º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entrará em vigor 

na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Salinas, 1º de novembro de 2006. 
 

 
 

JOSÉ ANTÔNIO PRATES 
Prefeito Municipal 
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APRESENTAÇÃO 

A beleza existe em todo lugar. Depende do nosso olhar, da nossa sensibilidade, 

depende da nossa consciência, do nosso trabalho e do nosso cuidado. A beleza 

existe porque o ser humano é capaz de sonhar. (Moacir Gadotti) 

O Plano Decenal de Salinas é uma proposta desafiadora, ousada, mas sobretudo  

humanista, com ênfase na ciência, na crítica, na ética e na moral. Exige muita garra 

e espírito de luta. É um projeto que propõe um elo de ações entre o social e o 

científico. Procura respostas para os desafios que a sociedade atual nos apresenta, 

e é certamente a maior dificuldade deste milênio que nos leva a pensar a educação, 

como um dos fatores responsáveis, por oportunizar ações e intervenções que 

preparem as futuras gerações, para enfrentar as transformações que o mundo 

moderno nos impõe. No entanto o nosso desejo é imensurável de não medir 

esforços para que este plano proporcione um mundo mais justo e fraterno, onde a 

ciência se ponha a serviço da vida, de todas as formas de vida e hierarquize o ser 

humano. 

Este projeto é um convite à quebra das amarras que impedem as pessoas de pensar 

e construir uma nova sociedade participativa, consciente, responsável e pensante, 

um desafio para explorar novos caminhos que permitam que a escola moderna deixe 

de ser formada por compartimentos fechados, horários fragmentados, arquipélagos 

de docentes e passe a converter-se numa comunidade de aprendizagem 

desafiadora, onde a paixão pelo conhecimento seja a divisa e a energia maior. 

 

Salinas-MG, setembro de 2006. 

 

José Antônio Prates 

Prefeito Municipal 

 

 

Rosana Costa Guimarães Petroni 

Secretária Municipal 



 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 

Estado de Minas Gerais 
 

 

 
Fundamentação 

 

O grande desafio da nova administração municipal é a elaboração do Plano 

Decenal Municipal de Educação. 

Governar é uma tarefa complexa que exige planejamento, estabelecimento 

de prioridades, bom uso dos recursos e cumprimento das metas. O Plano, além de 

estabelecer todos os objetivos e metas a serem cumpridas a curto, médio e longo 

prazos, permite maior conhecimento e avaliação da política educacional em vigor, 

possibilitando ao Secretário de Educação oportunidade de coordenar as ações. 

O Plano Decenal Municipal de Educação oportunizará o planejamento 

eficaz, norteando e indicando com eficiência o mapa a ser seguido, podendo 

monitorar processos, produzir informações e prestar contas sobre a qualidade do 

serviço oferecido à sociedade. Permitirá também a sistematização das políticas 

públicas educacionais e dos programas e projetos estruturantes para os anos de 

2005 a 2015 e a participação dos vários segmentos da sociedade na discussão e 

aprovação das diretrizes, objetivos e metas do Plano e sua preparação para exercer 

o controle e sua execução. Entendemos que os desafios não são poucos, mas é 

preciso ter coragem para enfrentá-los. 

Como construir uma trajetória e uma cultura de sucesso na educação? 

Como encontrar novos caminhos, estabelecer idéias de continuidade e prática, 

tradição e inovação? O Plano deverá expressar essa plataforma de compromissos, 

uma vez que terá validade para um período de tempo durante o qual ocorrerão duas 

competições eleitorais para o governo municipal. Afinal competição eleitoral e 

revezamento de governo, sinal de democracia, não têm como pressupostos a 

substituição de políticas públicas, de projetos de objetivos e metas. 

Os sujeitos de toda ação educativa são os alunos, os docentes, e o enfoque 

é a aprendizagem. O objetivo central deste Plano é a participação do povo no 

governo a serviço de uma educação de qualidade para todos. 

Governar implica eficiência, pois a vida real tem um contexto de escassez de 

recursos versos a uma inesgotável elevação de desejos coletivos e individuais, 
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coerência, justiça, boa vontade e capacidade de execução. Eficiência redunda na 

estabilidade das relações entre as pessoas, esperança e coesão social.  

São ainda contidas neste Plano Orientação teórico-metodológico: 

 Consulta à legislação, e publicações do IBGE – Censos escolares e a 

outras publicações do MEC e INEP; 

 Orientação e conhecimento adquiridos durante os cursos sobre o 

“Plano Decenal Municipal de Educação”; 

 Base de pesquisa na elaboração do Plano. 

Para uma boa execução, o Plano Decenal Municipal de Educação propõe a 

instituição de uma equipe de controle externo, que deverá ser composta por 60% de 

representantes oriundos da rede de educação do Município de Salinas e 40% da 

sociedade civil organizada, pais de alunos e alunos da última série do ensino 

fundamental e última série do ensino médio. As reuniões deverão acontecer 

periodicamente, para prestação de contas e avaliação da execução do Plano. 

 

 

Comissão de Elaboração do Plano Decenal Municipal de Educação. 

 

 

Salinas-MG, setembro de 2006. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. A idéia geral do Plano Municipal Decenal de Educação 

A idéia de planejar a Educação Brasileira tem início em 1.932 quando um grupo de 

educadores e intelectuais brasileiros lançou o Manifesto dos Pioneiros da Educação 

Nova.  

Nele, sublinharam a necessidade da elaboração de um plano unitário para promover 

a reconstrução da Educação no país. O clamor repercutiu na constituição de 1934, 

que no Art. 150 determinava como uma das competências da União, estabelecer o 

Plano Nacional de Educação. 

Excluído da constituição de 1937, o tema voltou ao texto das constituições de 1946 e 

de 1967. Em 1962, sob a vigência de primeira Lei de Diretrizes e Bases (LDB. Nº. 

402461), foi elaborado um Plano de Educação pelo Ministério da Educação e 

Cultura e aprovado pelo Conselho Federal de Educação. 

No período dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND, 1970 a 1984), foram 

elaborados os Planos Setoriais de Educação Cultura e Desporto (PSECD). Em 1988 

a Assembléia Nacional Constituinte acolheu a proposta de explicitar, na Constituição 

Brasileira, o dispositivo sobre o Plano Nacional de Educação de forma bem mais 

ampla. Assim, o Art. 214 da Constituição de 1988 expressa o desejo da Nação 

Brasileira de um PNE plurianual, que leve a:  

a) erradicação do analfabetismo; 

b) universalização do atendimento escolar; 

c) melhoria da qualidade do ensino; 

d) formação para o trabalho e para a cidadania e a promoção científica e 

tecnológica do país. 

Em 1.990 em Jomitien (Tailândia), foi realizada a 1ª Conferência Mundial sobre 

Educação para todos. Primeira experiência internacional de coordenação de ações e 

de formulação de compromissos para o desenvolvimento da Educação Básica. As 

nações que provaram a célebre “Declaração Mundial sobre Educação para Todos: 

Satisfação das Necessidades  Básicas de Aprendizagem”, que deveria ser verificada 

e renovada a cada dez anos, comprometeram a: 
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a) universalização, permanência e o  sucesso de todos os alunos; 

b) desenvolvimento da educação tendo como foco o aluno e a melhoria do 

ambiente de aprendizagem; 

c) ampliação da ação básica e o fortalecimento de alianças. 

A idéia de elaboração de Planos Decenais Nacionais, Estaduais e Municipais de 

Educação é decorrência prática dessa conferência. Nos anos 1993 a 1994, o MEC 

liderou a elaboração do primeiro Plano Nacional Decenal de Educação, gerando 

planos municipais, estaduais e, finalmente nacional. 

A segunda LDB, de 1996, retomou o mandato de Jomitien instituindo a “Década da 

Educação”, a vigorar a partir de Dezembro de 1997 (Art. 87) e determinando à União 

encaminhar ao Poder Legislativo o Plano Decenal de Educação. 

Em 2001, o Presidente Fernando Henrique Cardoso, sancionou a Lei nº. 10.172, que 

institui o segundo Plano Nacional de Educação - PNE - estabelecendo a 

obrigatoriedade das escolas e dos municípios elaborarem e submeterem à 

apreciação e aprovação dos Poderes Legislativos correspondente a proposta de um 

Plano Decenal - PD - próprio. 

Um Plano Decenal, não é um plano de um governo, de um partido ou coalizão 

política. Os objetivos e metas que nele forem fixados precisam ser objetivos e metas 

dos cidadãos e das organizações da sociedade civil do município. Para tanto, 

devem, os lideres serem informados e convidados para participarem da elaboração e 

do controle social externo da implantação do Plano. 

Logo, o Plano deverá transcender no mínimo três períodos governamentais, para 

que os governos que se sucederem respeitem a vontade dos cidadãos e explicitem 

o seu compromisso com as prioridades educacionais expressas no Plano. Afinal 

trata-se de um plano global de toda a educação. 
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1.1.1. Contexto Nacional 

À medida que o quadro social, político e econômico do Brasil se desenhavam, no 

início do século XXI, a educação começava a se impor como condição para o 

Progresso do País. A grande preocupação em garantir à população o direito a uma 

educação de qualidade nos diversos níveis e modalidades, é compromisso 

assegurado na constituição de 1988 – e, dessa forma, unir esforços na luta pela 

universalização da educação básica. 

Em 1932, educadores e intelectuais brasileiros lançaram um manifesto ao povo e ao 

governo, que ficou conhecido como “Manifesto dos Pioneiros da Educação”. 

Propunham a reconstrução educacional, “de grande alcance e de vastas proporções 

(...) um Plano com sentido unitário e de base científicas (...)”. O documento teve 

grande repercussão e motivou uma campanha que resultou na inclusão de um artigo 

específico na Constituição Brasileira de 16 de julho de 1934, sobre a necessidade de 

elaboração de um P.N.E. (Plano Nacional de Educação). 

O primeiro Plano Nacional de Educação surgiu em 1962, sob a égide da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, proposta como iniciativa do Ministério da 

Educação e aprovada pelo Conselho Federal de Educação. Era um conjunto de 

metas quantitativas e qualitativas a serem alcançados num prazo de 08 anos. 

Em 1934 e 1994, após a Conferência Mundial de Educação em Joutiem, Tailândia, e 

por exigência dos documentos resultantes dessa conferência foi elaborado o Plano 

Nacional de Educação para todos, num amplo processo democrático coordenado 

pelo MEC. O Plano foi aprovado no final do governo Itamar Franco. 

Em 1996, é aprovada a segunda LDBEN – Lei 9.394/96, que insiste na necessidade 

de elaboração de um plano nacional em sintonia com a declaração mundial sobre 

educação para todos, com duração de 10 anos, para reger a educação. Estabelece, 

ainda, que a União encaminhe o Plano ao Congresso Nacional, um ano após a 

publicação da citada lei, com diretrizes e metas para todos os níveis e modalidades 

de ensino. 

Em 10 de fevereiro de 1998, o deputado Ivan Valente apresentou no Plenário da 

Câmara dos Deputados o projeto de Lei nº 4.155 de 1998 que “aprova o Plano 

Nacional de Educação”. A construção desse Plano atendeu aos compromissos 
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assumidos pelo Fórum Nacional em defesa da Escola Pública. Na justificativa, 

destaca o autor, a importância desse documento – referência que contempla 

dimensões e problemas sociais, culturais, políticas e educacionais brasileiros, 

embasados nas lutas e proposições daqueles que defendem uma sociedade mais 

justa e igualitária. Em 11 de fevereiro de 1998, o poder executivo enviou ao 

Congresso Nacional a mensagem 180/98, relativa ao Projeto de Lei que institui o 

“Plano Nacional de Educação”.  Iniciou-se sua tramitação na Câmara dos Deputados 

como Projeto de Lei nº 4.l73, de 1998, apensado ao Projeto Lei nº 4.155/98, em 13 

de março 1998. Na exposição de motivos destaca o Ministro da Educação a 

concepção do Plano, que teve como eixos norteadores, do ponto de vista legal 

Constituição Federal de 1998, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 

1996, e a Emenda Constitucional nº 14, de 1995, que instituiu o Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e da valorização do 

magistério. 

Em 09 de janeiro de 2001, o presidente Fernando Henrique Cardoso, sancionou a 

Lei 10/72 que institui o Plano Nacional de Educação (PNE) e estabelece a 

obrigatoriedade dos Estados e Municípios elaborarem e submeterem à apreciação e 

aprovação dos Poderes Legislativos correspondentes, proposta de um Plano 

Decenal próprio. 

 Quatro premissas orientaram a elaboração do PNE: 

1. Educação como direito de todos; 

2. Educação como fator de desenvolvimento social e econômico do 

país; 

3. Redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao 

acesso e a permanência na educação pública; 

4. Democratização da gestão do ensino público nos 

estabelecimentos oficiais. 

 Os objetivos estabelecidos pelo plano Nacional de Educação são: 

 Elevação do nível de escolaridade da População; 
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 Melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis e 

modalidades; 

 Redução de desigualdades sociais e regionais; 

 Democratização. 

 Considerando a escassez de recursos, o PNE/01 estabeleceu as 

seguintes prioridades: 

a. Garantia do Ensino Fundamental obrigatório de nove 

anos a todas as crianças de 6 a 14 anos. 

b. Garantia de Ensino Fundamental a todos os que a ele 

não tiverem acesso na idade própria ou que não concluíram. 

c. Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino: 

a Educação Infantil, o Ensino Médio e a Educação Superior. 

d. Valorização dos Profissionais da Educação. 

e. Desenvolvimento de sistemas de informação e de 

avaliação em todos os níveis e modalidades de ensino. 

 

1.1.1.1. Objetivos 

O Plano tem como objetivos: 

- A elevação global do nível de escolaridade da população; 

- A melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 

- A redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à 

permanência na educação pública e democratização de sua gestão, nos 

estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos 

profissionais da educação na elaboração do Projeto Pedagógico da escola e a 

participação das comunidades escolares em Conselhos ou equivalentes. 

- Garantia de Ensino Fundamental obrigatório de nove anos a todas as crianças de 

6 a 14 anos, assegurando o seu ingresso e permanência na Escola e a 

conclusão desse ensino. Essa prioridade inclui o necessário esforço dos 
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sistemas de ensino para que todas obtenham a formação mínima para o 

exercício da cidadania e para o usufruto do patrimônio cultural da sociedade 

moderna. O Processo Pedagógico deverá ser adequado às necessidades dos 

alunos e corresponder a um ensino socialmente significativo. 

- Garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria o que não o concluíram. A erradicação do analfabetismo faz parte 

dessa prioridade, considerando-se a alfabetização de jovens e adultos como 

ponto de partida e parte intrínseca desse nível de ensino. A alfabetização dessa 

população é entendida no sentido amplo de domínio dos instrumentos básicos da 

cultura letrada, das operações matemáticas elementares, da evolução histórica 

da sociedade humana, da diversidade do espaço físico e político mundial e da 

constituição da sociedade brasileira. Envolve, ainda, a formação do cidadão 

responsável e consciente de seus direitos e deveres. 

- Ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino - a educação infantil e o 

ensino médio. Está prevista a extensão da escolaridade obrigatória para crianças 

de seis anos de idade, quer na educação infantil quer no ensino fundamental, e 

gradual extensão do acesso ao ensino médio para todos os jovens, como 

também para os que não cursaram os níveis de ensino nas idades próprias. Para 

as demais séries e os outros níveis, são definidas metas de ampliação dos 

percentuais de atendimento da respectiva faixa etária. A ampliação do 

atendimento, neste plano, significa maior acesso, ou seja, garantia crescente de 

vagas e, simultaneamente, oportunidades de formação que corresponda às 

necessidades das diferentes faixas etárias, assim como, nos níveis mais 

elevados, às necessidades da sociedade, no que se refere a intelectuais, 

empresariais e sindicais, além das demandas do mercado de trabalho. Faz parte 

dessa prioridade, a garantia de oportunidades de educação profissional 

complementar à educação básica, que conduza ao permanente desenvolvimento 

de aptidões para a vida produtiva, integrada às diferentes formas de educação, 

ao trabalho, à ciência e à tecnologia. 

- Valorização dos profissionais da educação. Particular atenção deverá ser dada à 

formação inicial e continuada, em especial dos professores. Faz parte dessa 
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valorização a garantia das condições adequadas de trabalho, entre elas, o tempo 

para estudo e preparação das aulas, com piso salarial e carreira de magistério. 

- Desenvolvimento de sistema de informação e de avaliação em todos os níveis e 

modalidades de ensino, inclusive educação profissional, contemplando também o 

aperfeiçoamento dos processos de coleta e difusão dos dados, como 

instrumentos indispensáveis para a gestão do Sistema Educacional e melhoria do 

ensino. 

 

1.1.2- Contexto Estadual 

Mais uma vez Minas faz a diferença. Embora a recomendação legal da LDB/96, no 

seu Art. 10 seja, “Os Estados Incumbir-se-ão de (...) elaborar e executar políticas e 

planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de 

educação, integrando e coordenando as suas ações e as dos Municípios”, à 

Secretaria de Estado da Educação, em respeito à autonomia dos Municípios, 

enquanto entes federados autônomos e à política de Cooperação Mútua – iniciada 

neste Estado na década de 90 – optou por sugerir, de comum acordo com a União 

Nacional de Diretrizes Municipais de Educação, Seção MG – UNDIME/MG, um 

percurso crítico de planejamento a partir de uma determinada filosofia de trabalho e 

de trilhas consideradas mais eficazes na construção democrática dos Planos 

Decenais de Educação de Minas Gerais. 

Tal percurso sugeriu que os municípios traçassem, ao mesmo tempo em que o 

Estado em ação articulada com o Plano Nacional de Educação, diretrizes e objetivos 

gerais para a educação e, em ação autônoma, elaborassem, a partir de um amplo 

diagnóstico, os objetivos, metas e ações específicas que correspondessem às 

expectativas de cada um dos seus níveis e modalidades de ensino. 

Essa proposta é o reflexo de idas e vindas de discussões entre os atores mais 

relevantes, envolvidos no processo, durante um tempo de pré-planejamento. Pode-

se ainda dizer que ela espelha um modo de se acreditar no planejamento como 

processo democrático, baseado no diálogo e na troca de experiências, a partir dos 

dados da realidade. Seguindo essa orientação e com o devido cuidado para que os 

Planos Municipais não corram o risco de ficar apenas no desejo, como tantos outros, 
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a SEE/MG orientou o Município de Salinas e os demais 852 (oitocentos e cinqüenta 

e dois) municípios mineiros, na elaboração de nossos respectivos planos, 

oferecendo-nos apoio técnico para a construção democrática e científica do Plano, 

inclusive através de um “Atlas de Educação de Minas Gerais”, elaborado pela 

Fundação João Pinheiro, contendo todos os dados estatísticos necessários do 

diagnóstico da educação municipal. 

Desse modo, em Minas Gerais, Estado e Municípios construíram em base 

pactuadas e negociadas e, em tempo único, os respectivos Planos Decenais de 

Educação, respeitando as vocações histórico-sociais. 

Os objetivos a serem contemplados pelo Plano Estadual de Educação – PEE/MG já 

se encontram explicitados no Art. 204 da Constituição Estadual – CE/89 e são os 

seguintes: 

I. erradicação do analfabetismo; 

II. universalização do atendimento escolar; 

III. melhoria da qualidade do ensino; 

IV. formação para o trabalho; 

V. promoção humanística, científica e tecnológica. 

Além desses objetivos, a SEE já enunciou através de políticas já implementadas, 

algumas das prioridades do PEE/MG. Dentre elas ressaltamos: 

- a racionalização e a modernização da administração do sistema; 

- a ampliação e melhoria do Ensino Fundamental; 

- a universalização e melhoria do Ensino Médio; 

- a adequada atenção à Educação de Jovens e Adultos; 

- a redução das desigualdades sociais e regionais, no tocante ao acesso e à 

permanência com sucesso, na educação pública com a promoção de equidade; 

- a valorização e formação continuada dos profissionais da educação; 

- a democratização da gestão do ensino público; 

- a manutenção de programas existentes e aprovados; 
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- o fortalecimento do regime de colaboração entre Estado e Municípios.  

 

1.1.3.  Contexto Municipal  

O Plano Decenal Municipal tem como objetivos:  

- a elevação global do nível de escolaridade da população; 

- a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 

- a redução das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e a 

permanência, com sucesso, na educação pública e democratização do ensino 

público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da 

participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico 

da escola e a participação das comunidades escolares locais em conselhos 

escolares; 

- garantia do ensino fundamental obrigatório de nove anos a todas as crianças de 

6 a 14 anos de idade, assegurando o seu ingresso e permanência na escola e a 

conclusão desse ensino. Essa prioridade inclui o necessário esforço dos 

sistemas de ensino para que todas obtenham a formação mínima para o 

exercício da cidadania e para o usufruto do patrimônio cultural da sociedade 

moderna. O processo pedagógico deverá ser adequado às necessidades dos 

alunos e corresponder a um ensino socialmente significativo para todos.  

- garantia de ensino fundamental a todos os que a ele não tiveram acesso na 

idade própria o que não o concluíram. A erradicação do analfabetismo faz parte 

dessa prioridade, considerando-se a alfabetização de jovens e adultos como 

ponto de partida e parte intrínseca desse nível de ensino. A alfabetização dessa 

população é entendida no sentido amplo de domínio dos instrumentos básicos da 

cultura letrada, das operações matemáticas elementares, da evolução histórica 

da sociedade humana, da diversidade do espaço físico e político mundial e da 

constituição da sociedade brasileira. Envolve, ainda, a formação do cidadão 

responsável e consciente dos seus direitos e deveres.  

- valorização dos profissionais da educação. Atenção especial deverá ser dada à 

formação inicial e continuada, em especial dos professores, fazendo parte dessa 
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valorização, condições adequadas de trabalho, entre elas o tempo para estudo e 

preparação das aulas, salário digno e carreira de magistério. 

- ampliação do atendimento nos demais níveis de ensino – a educação infantil, o 

ensino médio e a educação superior, extensão de escolaridade para as crianças 

de seis anos de idade, quer na educação infantil quer no ensino fundamental. A 

ampliação do atendimento proposto neste Plano significa maior acesso, garantia 

de vagas, 

- oportunidade de formação que corresponda às necessidades das diferentes 

faixas etárias, assim como, nos níveis mais elevados, às necessidades da 

sociedade, no que se refere a lideranças científicas e tecnológicas, artísticas e 

culturais, políticas e intelectuais, empresariais e sindicais, além das demandas do 

mercado de trabalho.  

O Plano Decenal Municipal de Educação de Salinas define por conseguinte: 

- Diretrizes para a gestão e financiamento da educação; 

- Diretrizes e metas para cada nível e modalidade de ensino e diretrizes e metas 

para a formação e valorização do magistério e demais profissionais da educação 

nos próximos dez anos.  

A Lei Orgânica do Município de Salinas assegura no seu art. 138: “A educação, 

direito de todos, dever do poder público, e da família, tem como objetivo o pleno 

desenvolvimento do cidadão tornando-o capaz de refletir criticamente sobre a 

realidade e qualificando-o para o trabalho. 

Parágrafo Único – É dever do município promover, prioritariamente, o atendimento 

pedagógico em creches, educação pré-escolar e o ensino de primeiro grau, além de 

expandir o ensino de segundo grau, com a participação da sociedade e da 

cooperação técnica e financeira da União e do Estado. 

Artigo 139 – O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 

I. Igualdade de condições para o acesso à escola e sua permanência nela; 

II. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e 

o saber; 
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III. Pluralismo de idéias e de concepção filosófica, política estética e religiosa, 

que conduza o educando à formação de uma postura ética e social própria; 

IV. Preservação dos valores educacionais, regionais e locais; 

V. Gratuidade e obrigatoriedade do ensino público de 1º grau; 

VI. Valorização dos profissionais do ensino com prioridade de plano de carreira 

para o magistério da rede pública municipal, com piso salarial profissional e 

ingresso exclusivamente por concurso público, de provas e títulos, realizado 

periodicamente; 

VII. Gestão democrática do ensino público municipal, mediante eleição; 

Artigo 140 – A garantia da educação pelo poder público municipal se dará mediante: 

I. Obrigatoriedade e gratuidade no transporte da merenda escolar da zona 

rural, abrangendo todas as escolas municipais; 

II. Obrigatoriedade e gratuidade da educação pré-escolar e do ensino 

fundamental em estabelecimentos oficiais da rede municipal, inclusive para 

os que a ela não tiverem acesso na idade própria. 

III. Reciclagem periódica dos profissionais da educação; 

IV. Expansão, adaptação e manutenção dos estabelecimentos, da rede 

municipal de ensino, com a dotação de infra-estrutura física e equipamentos 

adequado às necessidade básicas e às peculiaridades da zona rural e 

urbana; 

V. Direção colegiada de escola municipal; 

VI. Promoção do zoneamento da área municipal rural, visando a melhoria da 

qualidade do ensino e a redução gradativa das turmas multisseriadas; 

VII. Conferir ao regente que dobrar turno a percepção do dobro do salário; 

VIII. Atendimento ao educando, na educação pré-escolar e no ensino 

fundamental nas escolas públicas municipais, por meio de programas 

suplementares de fornecimento de material didático-escolar, alimentação e 

assistência à saúde; 
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IX. Eleição direta e secreta em dois turnos, se necessário, para o exercício de 

cargo comissionado de diretor e da função de vice-diretor, para o mandato de 

dois anos, permitindo a recondução, garantia e participação de todos os 

seguimentos da comunidade; 

X. Incentivos à participação da comunidade no processo educacional. 

Artigo 141 – O município aplicará, anualmente, no mínimo, vinte e cinco por cento de 

sua receita na manutenção e ampliação do ensino público municipal. 

§ 1º - A distribuição dos recursos públicos assegurará prioritariamente ao 

atendimento das necessidades da educação pré-escolar e do ensino fundamental 

das escolas públicas da rede municipal nos termos do plano municipal de educação, 

observadas as diretrizes nacionais de educação. 

§ 2º - O ensino fundamental público terá como fonte adicional de financiamento a 

contribuição social do salário educação, na forma da legislação federal. 

Artigo 142 – As escolas municipais deverão contar dentre outras instalações e 

equipamentos: laboratórios, bibliotecas, cantinas, sanitários, espaços não 

cimentados para recreação e quadras para esporte. 

Artigo 143 – Os estabelecimentos municipais de ensino observarão os seguintes 

limites na composição de suas turmas; 

I. Pré-escolar: até vinte alunos; 

II. De 1ª a 4ª séries do primeiro grau: até vinte e cinco alunos; 

III. De 3ª a 4ª séries do primeiro grau: até trinta alunos; 

IV. De 5ª a 8ª séries do primeiro grau: até trinta e cinco alunos; 

V. Segundo grau: até quarenta alunos. 

Artigo 144 – o sistema de Ensino do município deverá compreender: 

I. Serviços de saúde escolar, envolvendo a vigilância sanitária e saneamento 

da rede física escolar, inspeção médico-sanitária dos recursos humanos, 

tratamento médico-dentário, assistência psicopedagógica aos alunos que 

apresentarem dificuldades de aprendizagem e distúrbios de comportamento 

e orientação a pais e professores; 
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II. Serviços de supervisão pedagógica e orientação educacional em todos os 

níveis e modalidades de ensino; 

III. Atendimento gratuito em creche-escola à criança de zero a seis anos de 

idade. 

Artigo 145 – Os professores de classe multisseriadas terão um adicional de vinte por 

cento sobre seus vencimentos. 

Artigo 146 – O município poderá destinar recursos a bolsas de estudo para os 

alunos que, comprovadamente, sejam pobres no sentido legal. 

Parágrafo único – Os favorecidos com a bolsa de estudos deverão ser aprovados, 

antecipadamente, pela maioria dos membros da Câmara, sob pena de 

responsabilidade da autoridade. 

Artigo 147 – Integração do ISS recolhido pelas instituições educacionais privadas na 

forma de bolsa de estudo. 

Artigo 148 – instituir o plano municipal de educação, de duração plurianual, que 

visará articulação e ao desenvolvimento da educação pré-escolar e do ensino 

fundamental, à integração das ações do poder público e a adaptação aos planos 

nacional e estadual, com os objetivos: 

I. Erradicação do analfabetismo; 

II. Universalização do atendimento escolar; 

III. Melhoria da qualidade de ensino; 

IV. Formação para o trabalho. 

§ 1º - O plano municipal de educação será orientado pela Secretaria Municipal de 

Educação em ação conjunta com o Conselho Municipal de Educação, Comissão 

Municipal de Educação e lideranças comunitárias ligadas ao setor: 

§ 2º - Os planos de educação serão encaminhados à Câmara de Vereadores até o 

dia trinta e um de agosto do ano imediatamente anterior ao início de sua execução. 

Artigo 149 – Compete ao conselho municipal de educação, sem prejuízo de outras 

atribuições a ele conferidas em lei e observadas as diretrizes em bases 

estabelecidas pela União e pelo Estado. 
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I. Baixar normas disciplinares dos Sistema Municipal de Ensino; 

II. Interpretar a legislação de ensino; 

III. Desconcentrar suas atribuições, por meio de comissões municipais. 

Artigo 150 – Fica assegurada a cada unidade do sistema municipal de ensino, 

dotação mensal de recursos correspondestes a, no mínimo vinte por cento da 

respectiva folha de pagamento de pessoal em efetivo exercício na escola, para fins 

de conservação e manutenção, bem como para aquisição de equipamentos e 

materiais didático-pedagógicos. 

Parágrafo único – Ocorrendo o descumprimento do mínimo previsto, a diferença 

será contabilizada pelo seu valor real, corrigido pelo indexador oficial e incorporado 

ao mês subseqüente. 

 

1.2. Caracterização do Município 

A sociedade reivindica a universalização do ensino e uma educação de qualidade 

para todos. Entretanto, enfrentamos grandes desafios, pois o nosso município está 

situado na Região Norte, no Vale do Jequitinhonha. Com uma população de 37.766 

(trinta e sete mil, setecentos e sessenta e seis) habitantes. 

A área do município é de 1.891, 33 km2, uma altitude máxima de 1.030m na divisa 

Salinas/Taiobeiras e altitude mínima de 455m na foz do Rio São José. A temperatura 

média anual varia de 18º a 36ºc. As chuvas ocorrem com freqüência no verão, 

havendo um período de estiagem bastante longo. O clima predominante é quente, 

por quase todos os meses do ano, com exceção dos meses de junho e julho, 

quando se verifica uma baixa temperatura. Em virtude das características climáticas 

do semi-árido, muitos pais de família saem em busca de trabalho no sul do País, 

devido as grandes estiagens. O município faz parte da Área Mineira da SUDENE. A 

falta de investimentos na área industrial e na agricultura é fator determinante para o 

êxodo rural. Os que se mantém no campo e sobrevivem às secas acreditam que a 

educação é a tábua de salvação de suas famílias. Por isso o Plano Decenal propõe, 

em parceria com o Estado e União, uma ação conjunta não como um ponto de 

chegada, mas como um processo de busca compartilhada. Um projeto pautado nos 
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princípios democráticos, éticos, políticos e pedagógico, voltado para os anseios da 

comunidade. 

O município sofre com a escassez de água, tornando a vida do homem do campo 

muito difícil. Muitas escolas recebem água da cidade de Salinas, transportada 

através de carros- pipa. Assim sendo, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Ciência e Tecnologia, prioriza propostas políticas educacionais que desenvolvam 

ações voltadas para a promoção da dignidade humana.  

 

2.1 - DIAGNÓSTICO EDUCACIONAL DE – MG 
2.1.1 – DADOS GERAIS 
 
Quadro I – SALINAS - População Estudantil – 2005. 

POPULAÇÃO ESTUDANTIL 2005. 

1 - EDUCAÇÃO INFANTIL 2 – ENSINO FUNDAMENTAL 

Rede Municipal – 1474 

Rede Particular - 147 

 

Total – 1621 

Rede Municipal – 1.510 

Rede Estadual – 5360 + PECON-  78 

Rede Particular - 343 

Total – 7291 

3 – EDUCAÇÃO ESPECIAL 4 – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

Filantrópica : 

Ed. Infantil : 16           Ens. Fundamental: 92 

Jovens e Adultos: 34 

Total : 142 

IDENE: 1221 

 

TOTAL : 1221 

5- ENSINO MEDIO 6- ENSINO SUPERIOR 

Rede Estadual – 1928 

Rede Particular- 66 

Rede Federal - 420 

Total – 2414 

Rede Particular – 237 

Rede Estadual  -  80* 

 

TOTAL: 317 

TOTAL GERAL DA POPULAÇ”AO  ESTUDANTIL POR REDE 

REDE MUNICIPAL: 2984 

REDE ESTADUAL: 7368      PECON: 78         IDENE :1221  TOTAL: 8667 

REDE FEDERAL – 420 

REDE FILANTRÓPICA : 142 

REDE PARTICULAR : 793 

TOTAL GERAL : 13006  
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Tabela 1 – Salinas - Dinâmica da população no período de 2002 a 2006. 

Projeção da 
população  

CEDEPLAR- 
UFMG  

População 
De 0 A 3 
Anos 

População 
De 4 A 5 
Anos 

População 
De 6 Anos 

População 
De 7 A 10 
Anos 

População 
11 A 14 
Anos 

População 
15 A614 
17Anos 

População 
De 18 a 20 

População 
De 21 a 24 
anos 

População 
De 25 anos 
ou mais. 

 
2000 

2605 1403 699 2904 3210 2570 2490 2659 18190 

 
2001 

2597 1371 722 2853 3209 2499 2610 2660 18687 

 
2002 

2649 1329 696 2884 3154 2467 2557 2822 19171 

 
2003 

2706 1304 683 2888 3096 2479 2486 2987 19642 

 
2004 

2775 1307 654 2872 3038 2480 2464 3149 20097 

 
2005 

2845 1312 664 2831 3024 2504 2504 3335 20709 

 
2006 

2897 1330 667 2763 3048 2420 2513 3165 21469 

Fonte: Atlas 
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Tabela 2 – Salinas/MG – Taxa de atendimento escolar do município por faixa etária/ 

2005. 

Faixa 
Etária 

Município Estado Federal Particular Filantrópica Cidadão 
nota 10 

PECON TOTAL 

0 A 3 272 - - 23 - - - 295 

4 A 5 747 - - 73 06 - - 826 

6 461 128 - 55 04 - - 648 

7 A 10 812 1682 - 171  
63 

- - 2728 

11 A 

14 

446 2350 02 147 - - 2945 

15 A 

17 

140 1727 319 79 16  
 
 
 
 

1221 

 
 
 
 
 

78 

2281 

18 A 

19 

31 699 83 08 53 874 

20 A 

24 

29 477 15 - - 521 

25 A 

29 

13 114 01 - - 128 

30 A 

34 

07 55 - - - 62 

35 A 

39 

07 33 - - - 40 

Acima 

de 39 

19 23 - - - 1341 

TOTAL 2984 7288 420 556 142 1221 78 12689 
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Tabela 3 – SALINAS - Taxa de atendimento escolar do município por faixa etária/ 2005. 

Faixa Etária População 2005  População Atendida % atendidos 

0 a 3 2845 295 10% 

4. a  5 1312 826 63% 

6 664 648 97,5% 

7 a 10 2831 2728 96% 

11 a 14 3024 2945 97% 

15 a 17 2504 2281 91% 

18 a 20 2504 874 35% 

21 a  24 3335 521 16% 

Acima de 25 
anos 

20709 1888* 9% 

Total 39728 13006 33% 

Fonte: Censo Escolar  
*Incluso alunos educação básica, curso superior, jovens e adultos e PECON. 
 

Análise e conclusão: O município apresenta uma defasagem muito grande no 

atendimento da população de 0 a 3 e de 4 a 5 anos, sendo que esta é atendida 

apenas em 10% e 63%  respectivamente. O atendimento de 7 a 10 anos é de 96% da 

população. Já a população acima de 18 anos tem uma queda crescente a cada faixa 

etária. O Município atende 33% da população no corrente ano. 
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Tabela 4 – SALINAS -  Zona, etapa de ensino, número  de alunos, numero de escolas, 

relação professor – aluno, relação professor – turma – 2005 - rede municipal. 

zona Etapa de 
ensino  

Nº 
Alunos 

Nº 
Escola  

Nº de 
Professores 

Nº 
Turma 

Nº 
Aluno/ 
Turma 

Professor 
Turma. 

 

U 

Ed. Infantil 
(0 a 3 anos) 

170 08 11 02 11 01 

Ed. Infantil  
( 4 a 5 anos) 

998 17 23 2.5 23 01 

 
R 

Ed. Infantil 
(o a 3 anos 

102 6 13 1.3 13 01 

Ed. Infantil  
( de 4 a 6 
anos). 

204 15 12 4 12 01 

Total Educação 
Infantil 

1474 23 14 4.5 14  

 

U 

Ens. Fund. 
(F. Ind. a F. 
IV) 

459 01 23 20 23 01 

Ens. Fund. 
( 5ª a 8ª) 

- - - - - - 

R Ens. Fund. 
(F. Ind. a F. 
IV) 

655 37 09 02 09 01 

Ens. Fund. 
( 5ª a 8ª) 

396 03 13.2 5.3 25 1.8 

Total Ensino 
Fundamental 

1510 38 16 2.4 16 1 

U 
Ensino 
Medio 

- - - - - - 

R 
 

Ensino 
Medio 

- - - - - - 

Total Ensino 
Medio 

- - - - - - 

 

U 

Total Ed. 
Basica 

1627 14 16 07 16 01 

R 
 

Total Ed. 
Basica 

1357 47 11 2.4 11 1.1 

Total Geral Ed. 
Básica. 

2984 61 13 3.5 13 1.5 

Fonte: Censo Escolar 2005. 
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Tabela 5 – SALINAS - Zona, etapa de ensino, número de alunos, número de escolas, 

relação professor – aluno, relação professor – turma – 2005 - rede estadual. 

zona Etapa de 
Ensino  

Nº 
Alunos 

Nº 
Escola  

Nº de 
Professores 

Nº 
Turma 

Nº 
Aluno/ 
Turma 

Professor 
Turma. 

 

U 

 

Ed. Infantil 
(0 a 3 anos) 

- - - - - - 

Ed. Infantil 
( 4 a 5 
anos) 

- - - - - - 

 
R 

Ed. Infantil 
(o a 3 anos 

- - - - - - 

Ed. Infantil 
( de 4 a 5 
anos). 

- - - - - - 

Total Educação 
Infantil 

- - - - - - 

 

U 

Ens. Fund. 
(F. Ind. a F. 
IV) 

1716 05 30 11.8 29 01 

Ens. Fund. 
( 5ª a 8ª) 

2848 05 23 14.4 39.6 17.7 

 

R 

Ens. Fund. 
(F. Ind. a F. 
IV) 

361 05 19 3.2 22.5 1.18 

Ens. Fund. 
( 5ª a 8ª) 

435 04 13.5 4.7 22.8 1.6 

Total Ensino 
Fundamental 

5364 11 23.1 15 32 1.3 

U 
Ensino 
Medio 

1928 02 23 21 46 02 

R 
Ensino 
Medio 

- - - - - - 

Total Ensino 
Medio 

1928 02 23 21 46 02 

 

U 

Total Ed. 
Basica 

6492 06 24.5 28.8 37.5 1.5 

R 
 

Total Ed. 
basica 

796 05 15.6 07 22.7 1.4 

Total Geral Ed. 
Basica 

7288 11 23 18.9 35 1.5 

Fonte: Censo Escolar 2005. 
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Tabela 6 – SALINAS - Zona, Etapa de Ensino, número de alunos, número de Escolas, 

relação professor – aluno, relação professor – turma – 2005, Rede Particular. 

zona Etapa de 
Ensino  

Nº 
Alunos 

Nº 
Escola  

Nº de 
Professores 

Nº 
Turma 

Nº 
Aluno/ 
Turma 

Professor 
Turma. 

 

U 

 

Ed. Infantil 
(0 a 3 anos) 

23 02 2 02 11.5 01 

Ed. Infantil 
( 4 a 5 
anos) 

124 02 10 06 20.6 1.6 

 
R 

Ed. Infantil 
(o a 3 anos 

- - - - - - 

Ed. Infantil 
( de 4 a 5 
anos). 

- - - - - - 

Total Educação 
Infantil 

147 02 12 8 18.3 1.5 

 

U 

Ens. Fund. 
(1ª a 4ª) 

182 02 13 04 22.7 1.7 

Ens. Fund. 
( 5ª a 8ª) 

161 02 06 04 20 3.2 

 

R 

Ens. Fund. 
(F. Ind. a F. 
IV) 

- - - - - - 

Ens. Fund. 
( 5ª a 8ª) 

- - - - - - 

Total Ensino 
Fundamental 

343 02 19 08 21 2.5 

U 
 

Ensino 
Medio 

66 01 05 03 22 4.3 

R 
Ensino 
Medio 

- - - - - - 

Total Ensino 
Medio 

66 01 05 03 22 4.3 

 
U 

Total Ed. 
Basica 

556 02 36 19 20.5 2.5 

 

R 
Total ed. 
basica 

- - - - - - 

Total Geral Ed. 
Basica 

556 02 36 19 20.5 2.5 

Fonte: Censo Escolar 2005. 
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1.2.1  Histórico do Município 

As grandes investidas por estas paragens principiam em 13-06-1554, quando o 

desbravador Francisco Bruzza Espinosa partiu de Porto Seguro – BA e percorreu toda 

essa região do Norte de Minas, chegando até o Rio Grande (Jequitinhonha), o Rio das 

Ourinas (Rio Pardo), Serra das Almas e Chapada de Itacambira, sempre acompanhado 

pelo Padre Jesuíta João Aspilcueta Navarro e de doze outros companheiros. Os índios 

que habitavam esta região eram os Tapuias da Nação G e em recentes escavações 

durante obras de reforma de uma residência na Vila Canaã, descobriu-se duas urnas 

funerárias indígenas, possivelmente com idade de 1300 anos, segundo alguns 

pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (as urnas encontram-se em 

poder do Centro Cultural da Cidade). 

Um século depois, em 1663, o famoso Conde da Ponte, por concessão de sesmaria, 

iniciou a ocupação desta região. Por volta de 1698, o bandeirante Antônio Luiz dos 

Passos estabelecia uma fazenda de criação de gado às margens do Rio Pardo, e daí 

percorreu toda a região a procura de riquezas. Numa dessas incursões chegou às 

margens de um rio pouco caudaloso onde observou curioso, que os animais lambiam o 

chão e as ribanceiras, fato que denunciava a presença de minas de sal-gema, um 

precioso produto para a época. Por esta razão o rio foi batizado de Rio Salinas. A notícia 

das jazidas se espalhou rapidamente atraindo inúmeros exploradores, principalmente 

baianos e mineiros que iniciaram o seu povoamento, originando assim o atual Município 

de Salinas. 

Felisberto Freire, no seu livro “História Territorial do Brasil”, registrou a ocupação oficial do 

atual município, em 16 de janeiro de 1734, com a primeira concessão de uma sesmaria 

em nome do Capitão Inácio de Souza Ferreira. Em petição datada de 05-04-1830, o 

Capitão Mor Theodoro de Sá e sua consorte, declaram que são donos e proprietários da 

fazenda “Pé da Serra” (Matrona), que a mais de noventa anos eram donos dessas terras 

através de inventário, conforme escrituras lavradas em 1735. 

Segundo relato de moradores antigos, Dona Maria Faustina Fernandes Pessoa, que se 

instalara no local, vinda da Vila de Nossa Senhora da Conceição (atual cidade de Rio 

Pardo), acompanhando o Padre Bernardino Ferreira Costa, doou uma área para a 

construção de uma casa de orações. A Capela foi fundada por José Cardoso de Araújo 

em 1828 sob o Patrono de Santo Antônio e sem a licença imperial e nem do Cura. A Casa 

de Orações recebeu por fim o nome de Capela de Santo Antônio de Salinas. A ocupação 
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dos arredores da capela por exploradores de sal-gema foi iminente e rapidamente foi se 

expandindo o arraial. 

Em 28-08-1883 era emancipado o Distrito de Rio Pardo, pertencente a Minas Novas – 

MG, e o Distrito de Salinas era incorporado ao município de Rio Pardo. Em 24-12-1838, 

foi realizado um recenseamento, registrando que habitavam no Arraial de Santo Antônio 

de Salinas, 248 pessoas. Pela Lei n.º 730 de 16-05-1855, foi elevada a Freguesia, o 

Distrito de Santo Antônio de Salinas, do Município de Rio Pardo. 
Lei n.º 2725 de 18-12-1830 – Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais: “. . . Artigo 1º - Fica elevado à categoria de Vila, o 

Arraial de Santo Antônio de Salinas, devendo a mesma ser instalada, depois que seus habitantes houvessem oferecido à 

província os edifícios com as acomodações necessárias para a câmara, cadeia e escola de instrução  primária.” 

§ 1º - O Município desta Vila ficará pertencendo à Comarca de Grão Mogol – MG e terá 

todos os ofícios de justiça criados por Lei Federal.” 

Em 18-12-1880, eram incorporados ao novo município os Distritos de Águas Vermelhas, 

Pajeú (Cachoeira do Pajeú), e posteriormente Bom Jardim das Taiobeiras (Taiobeiras). 

Em 04-10-1887, pela Lei n.º 3485, a Vila de Santo Antônio de Salinas foi elevada à 

categoria de Cidade. Em 14-07-1891, sob a presidência da Câmara Municipal, era 

aprovado o estatuto do município de Santo Antônio de Salinas. 

A cidade, no decorrer de sua história, recebeu vários nomes: Capela, Capela de Santo 

Antônio de Salinas, Santo Antônio das Salinas e em 07-09-1923, é definitivamente 

denominada de Salinas. No ano de 1932 tomou posse o primeiro Prefeito Municipal 

(nomeado), Dr. Clemente Medrado Fernandes. 

 

Aspectos Naturais e Geográficos 

O Município de Salinas está localizado ao Norte do Estado de Minas Gerais, na zona 

fisiográfica de Itacambira, na região do Alto Jequitinhonha, micro-região do Alto Rio 

Pardo, distante da capital mineira 680 Km. O acesso rodoviário se dá principalmente 

pelas rodovias BR 251, BR 116 (Rio Bahia) e pela BR 342. O Município de Salinas faz 

fronteira com os Municípios de Taiobeiras, Rubelita, Santa Cruz de Salinas, Novorizonte, 

Fruta de Leite, Rio Pardo de Minas, Comercinho e Curral de Dentro. 

Pertencente à Bacia Hidrográfica do Rio Jequitinhonha, formando a sub-bacia do Rio 

Salinas com os Rios Matrona, Bananal e Caraíbas. Possui clima semi-árido, 

predominantemente quente por quase todos os meses do ano, que se caracteriza por um 
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período de seca marcante, com chuvas mal distribuídas, e um outro período de chuvas 

torrenciais. Apresenta um relevo montanhoso com aflorações rochosas e solo fértil. 

 

Aspectos Culturais e Artísticos 

Salinas pode ser considerada um pólo turístico, cultural e econômico. Foi declarada, 

juntamente com Monte Claros e Janaúba, centro receptivo do Pólo Caminhos do Norte de 

Minas pelo Programa de Desenvolvimento do Turismo – PRODETUR, dada sua posição 

geográfica estratégica e a infra-estrutura disponível. 

É hoje, a cidade da região, que mais se destaca nos aspectos culturais e artísticos, 

sobretudo nas artes plásticas, artesanato, literatura e música. Existem na cidade vários 

segmentos culturais, podendo-se destacar o Centro Cultural de Salinas “João Costa”, 

instalado no prédio da antiga Cadeia Pública edificada no início do século passado, a 

Biblioteca Pública Municipal Irmã Benigna Soares, Academia Salinense de Letras, Galeria 

de Arte Irmã Narcisa do Coração de Jesus, bandas musicais e o Instituto Histórico e 

Geográfico de Salinas, duas academias de capoeira, quinze grupos de Folia de Reis, 

grupos teatrais, dois grupos de Boi de Janeiro, grupos de Trança-Fitas, Maculelê, Grupo 

de Declamadoras e AASAL (Associação dos Artesãos de Salinas e Região). 

Tornou-se internacionalmente conhecida como “Capital Mundial da Cachaça” devido a 

excelente qualidade dessa bebida aqui fabricada. Anualmente é realizado o Festival 

Mundial da Cachaça onde fabricantes expõem seus produtos para visitantes de diversas 

partes do Brasil e do mundo. 

 

Principais Eventos 

 Encontro de Folia de Reis:  Esse evento acontece no mês de janeiro com a 

participação de diversos grupos de foliões. 

Boi de Janeiro:  Durante todo o mês de janeiro, grupos de Bois de Janeiro 

passeiam pelas ruas da cidade, com suas apresentações. 

 08 de Março:  Tradicionalmente Salinas comemora o Dia Internacional da Mulher. 

 Abril:  A Igreja Católica comemora em concorridas procissões e encenações da Via 

Sacra, encerrando com peça teatral encenando a paixão e morte de Cristo. 

 Junho e julho:  De 1 a 13 acontece a Trezena da Paróquia de Santo Antônio de 

Salinas (Padroeiro da Cidade) com barracas de comidas típicas, leilões, shows com 
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artistas locais, levantamento de bandeira, etc. Durante o período Junino, acontecem 

festas de São João, São Pedro e o Arraial de Salinas. 

 Agosto: Semana do Folclore – Comemorada de forma ativa em todas as escolas e 

culminando com apresentações em praça pública. 

 Setembro: Desfiles de 7 de Setembro. 

 Outubro: Comemora-se o aniversário da cidade, com apresentações artísticas, 

shows, trio elétrico, etc. 

 Novembro: As escolas realizam suas Feiras de Cultura. 

 Dezembro: São armados presépios em muitas residências e as Festas Natalinas 

são comemoradas com muito entusiasmo. 
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Tabela 7 – Evolução da matrícula, na educação básica nas redes Municipal e Estadual, no período de 2002 a 2005. 

Ano 
Refer
ência 

Nº Matrícula 

Educação Infantil 

Nº Matrícula Ensino 

Fundamental anos iniciais. 

Nº Matrícula Ensino 

Fundamental series finais. 

Nº Matrícula Ensino médio. 

Municipal 
Particular 

Municipal 
Estadual Particular Municipal Estadual Particular Municipal Estadual Particular 

2000 756 80 1784 2278 79 581 3600 79 1824 411 51 

2001 790 57 1592 2169 62 536 3494 81 1760 403 56 

2002 711 153 1518 2171 183 538 3386 184 1587 479 129 

2003 673 149 1286 2131 185 488 3359 165 1850 475 60 

2004 725 151 1361 2168 177 435 3387 162 1978 450 62 

2005 1474  147 1114 2077 182 396 3283 161 1928 420 66 

 
Fonte: Censo Escolar, Atlas e escolas. 
 
 
Análise e Conclusão: O Município vem apresentando uma queda no crescimento da matricula nas séries iniciais e finais tanto 

na rede, estadual como municipal, permanecendo um número razoável apenas na rede particular chegando a aumentar o 

número de alunos nas séries iniciais e no ensino médio, sendo este dado comparado com os dados do ano anterior. 
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1.2.2. Histórico da Educação Escolar no Município 

Educação em Salinas 

Primeira Escola em Salinas 

Consta, nos arquivos pesquisados, fragmentos de textos, que reunidos dão a seguinte 

forma: 

Em 18 de outubro de 1879, o Presidente da Província de Minas Gerais nomeia o 

Professor Ramiro Ramires de Almeida Lopes, Professor de Instrução Primária do Sexo 

Masculino da Freguesia de Santo Antônio de Salinas – Município de Rio Pardo. O 

professor nasceu em janeiro de 1842 em São José do Gorutuba, formado em São João 

Del Rei, tendo freqüentado o curso de medicina na Faculdade da Bahia, até o penúltimo 

ano. Não pode concluir os estudos por falta de recursos financeiros. 

Veio para Salinas trabalhar como professor, onde prestou este serviço por mais de trinta 

anos. Aqui casou-se com dona Belmira Ramires de Almeida Costa, filha de Vicente 

Ferreira Costa e Belmira Benedita Ferreira Costa (Sá Mira). Ele, Vicente, filho do Padre 

Bernardino Ferreira Costa e Maria Constância, de Cachoeira do Pajeú, bisavós do Cel. 

Idalino Ribeiro. 

A escola do Professor Ramiro funcionou em sua casa conhecida como Casa da Jaqueira 

– na época uma construção antiga tida como a terceira casa residencial de Salinas – hoje 

espólio do saudoso Lindolfo dos Santos Sarmento, ao lado do prédio da TELEMAR. 

Além de professor, seus conhecimentos de medicina em muito contribuíram para a 

resolução de casos de pequena complexidade, quando procurado pelos moradores. 

Dos primeiros alunos três foram seus genros: Eliseu Gomes de Pinho, casado com dona 

Virgínia (dona Tute), Mendo Correia, casado com dona Violante e seu Adelino Ramos, 

casado com dona Carlota (dona Milota). 

A escola era conhecida, na época, como Escola Singular, custeada pelo Governo do 

Estado através do procurador Cel. Virgílio Grão Mogol, casado com dona Antônia A. 

Veloso, que morava num sobrado, onde hoje está a Casa Paroquial de Santo Antônio. 

O Professor Ramiro foi político militante Liberal, tendo sido Intendente do novo Município 

de Salinas, em 1.890, três anos após a Vila de Santo Antônio de Salinas ser elevada a 
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categoria de Cidade, tendo sido exonerado no mesmo ano, por exercer a função de 

professor público. Em 1.890 já não lecionava mais. Sobre o Professor Ramiro Ramires, 

sabemos que em 1º de novembro de 1907 assumiu o cargo de Juiz de Paz e em 1º de 

novembro de 1915 foi eleito Vereador Geral do Município de Salinas e faleceu em agosto 

de 1916 aos 72 anos de idade. 

O Professor Ramiro e sua escola foram predecessores de tantos outros, dos quais 

podemos citar a escola do Professor Elídio Duque Rodrigues, que funcionou no mesmo 

prédio ainda existente na esquina da praça Cel. Moisés Ladeia com a Rua João Ribeiro; a 

escola da Professora Emereciana Mendes Siqueira (Professora Inhá, salinense formada 

em Araçuaí), considerada a primeira Professora pública de Salinas, que trabalhou por 

volta do ano de 1905, funcionou na casa chamada “Casa dos Furados”, onde está o 

prédio do Banco do Brasil; e por último, a escola da Professora “Quita” tia do Professor 

Elídio Duque, que funcionou onde está, hoje, a residência do Sr. Fidelis Guimarães, à Rua 

Epaminondas Almeida. 

Essas escolas, combinadas, deram origem, ao Grupo Escolar Dr. João Porfírio, atual 

Escola Estadual Dr. João Porfírio, instalado em 24 de fevereiro de 1911 no local onde 

está, hoje, o prédio do Banco do Nordeste do Brasil. Seu primeiro Diretor foi o Senhor 

Epaminondas Lages Guedes sendo Inspetor o Senhor Jason Morais. 

Paralelo a estes “arrufos” da educação noticiou-se através do jornal “Cidade de Salinas”, 

em edição de 1892, a abertura do Colégio Salinas sob a direção do Bacharel Dr. Luiz 

Gomes de Oliveira. 

 

Sizínio Brito Júnior 

Zonete Alves Mendes 
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2. Desenvolvimento 

2.1. Educação Infantil 

2.1.2. Diagnóstico  

A educação das crianças de zero a seis anos em estabelecimentos específicos de 

educação infantil vem crescendo no mundo inteiro e de forma acelerada, seja em 

decorrência da necessidade da família de contar com uma instituição que se encarregue 

da educação de seus filhos, principalmente quando os pais trabalham fora de casa, seja 

pelos argumentos advindos das ciências que investigam o processo de desenvolvimento 

da criança. Se a inteligência se forma a partir do nascimento e se há “janelas de 

oportunidades” na infância quando um determinado estímulo ou experiência exerce maior 

influência sobre a inteligência do que em qualquer outra época da vida, descuidar desse 

período significa desperdiçar um grande potencial humano. 

Hoje se sabe que há períodos cruciais no desenvolvimento, durante os quais o ambiente 

pode influenciar a maneira como o cérebro é ativado para exercer funções em áreas 

como a matemática a linguagem, a música etc. 

A Constituição Federal estabelece o direito dos trabalhadores, pais e responsáveis, à 

educação de seus filhos e dependentes de zero a seis anos. Mas o argumento social é o 

que mais tem pesado na expressão da demanda e no seu atendimento por parte do poder 

público. Ele deriva das condições limitantes das famílias trabalhadoras, das rendas 

insuficientes para prover os meios adequados para a educação dos filhos pequenos e da 

impossibilidades da maioria dos pais adquirirem os conhecimentos sobre o processo de 

desenvolvimento da criança que a Pedagogia oferece.  

Esses fatores continuam presentes e até mais agudos nesses anos recentes, é de se 

supor que a educação infantil continuará conquistando espaço no cenário educacional 

brasileiro como uma necessidade social. Isso determinará em parte, a prioridade que as 

crianças das famílias de baixa renda terão na política de expansão da educação infantil. 

No Brasil, a educação das crianças menores de sete anos tem uma história de cento e 

cinqüenta anos. Seu crescimento deu-se principalmente a partir dos anos 70 deste século 

e foi mais acelerado até 1993. 
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A mobilização de organizações da sociedade civil, decisões políticas e Programas 

Governamentais têm sido meios eficazes de expansão das matrículas e de argumento da 

consciência social sobre o direito, a importância e a necessidade da educação infantil. 

As faixas etárias de 0 a 3 e de 4 a 6 anos devem ser analisados separadamente porque 

foram grupos tratados, diferentemente quer nos objetivos, quer instituições que atuaram 

nesse campo, sejam públicos ou privados. Para a faixa de 4 a 6 anos, dispomos de dados 

mais consistentes. De uma população de aproximadamente 9,2 milhões de crianças 4,3 

milhões estavam matriculados em pré-escolas, no ano de 1997, equivalendo a 46,7%. Em 

1998 esse número caiu para 44%. O atendimento maior se dá nas idades mais próximas 

da escolarização obrigatória, de sorte que a maioria das crianças de 6 anos já estão na 

Pré-escola. 

A partir de 1993 as matrículas estacionaram no patamar de 4,2 milhões. Considerando o 

aumento do número de famílias abaixo do nível de pobreza no Brasil, que vem se 

verificando nos últimos anos. 

Um diagnóstico das necessidades da Educação Infantil precisa assimilar as condições de 

vida e desenvolvimento das crianças. A pobreza, que afeta a maioria delas, que retira de 

suas famílias as possibilidades mais primárias de alimentá-las e assisti-las, tem que ser 

enfrentada com políticas abrangentes que envolvam a saúde, a nutrição, a educação, a 

moradia, o trabalho e o emprego, a renda e os espaços sociais de convivência, cultura e 

lazer. Todos esses elementos constroem e desenvolvem a vida da criança. 

Diferentemente, quer nos objetivos, quer por instituições que atuaram nesse campo, 

sejam públicos ou privadas. A primeira faixa esteve sob a égide da assistência social e 

tinha uma característica mais assistencial, como cuidados físicos, saúde, alimentação. 

Atendia principalmente as mães que trabalhavam fora de casa. Grande parte era atendida 

por instituições filantrópicas e associações comunitárias, que recebiam orientações 

pedagógica de algum órgão público, como a antiga LBA. Hoje, percebemos que as 

instituições não contam com profissionais qualificados, não desenvolve programa 

educacional, não dispõe de mobiliário, brinquedos, e outros materiais pedagógicos 

adequados. Mas deve-se registrar que existe creches de qualidade. 

Por determinação da LDB as creches atenderão crianças de zero a três anos, ficando a 

faixa de 4 a  6 anos para a pré-escola, e deverão adotar objetivos educacionais, 



 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 

Estado de Minas Gerais 

 

 

 

transformando-se em instituições de educação, segundo as diretrizes curriculares 

nacionais emanadas do Conselho Nacional de Educação. Essa determinação segue a 

melhor pedagogia, porque é nessa idade, que os estímulos educativos têm maior poder 

de influência sobre a formação da personalidade e o desenvolvimento da criança. É 

necessário Programas de apoio às famílias e ao desenvolvimento integral da criança. 

 

2.1.3. Diretrizes  

A primeira etapa da educação básica é a da Educação Infantil. Ela estabelece as bases 

da personalidade humana, da inteligência, da vida emocional, da socialização. As 

primeiras experiências da vida são as que marcam profundamente as pessoas. 

Quando positivas, tendem a reforçar, ao longo da vida as atitudes de autoconfiança, de 

cooperação, solidariedade e responsabilidade. As ciências que se debruçam sobre as 

crianças nos últimos cinqüenta anos, investigando como se processa o seu 

desenvolvimento coincidem em afirmar a importância dos primeiros anos de vida para o 

desenvolvimento e aprendizagens posteriores. A Pedagogia vem acumulando 

experiências e reflexão sobre sua prática nesse campo e definindo os procedimentos 

mais adequados para oferecer às crianças desafiantes e enriquecedoras oportunidades 

de desenvolvimento e aprendizagem. A educação infantil inaugura a educação da pessoa. 

Essa educação se dá na família, na comunidade e nas instituições. As instituições de 

educação infantil vêm se tornando cada vez mais necessárias como complementares à 

ação da família, que já foi afirmado pelo mais importante documento internacional de 

educação deste século, a Declaração Mundial de Educação para todos (Jomitiem, 

Tailândia, 1990) 

Na demanda dos dez anos deste plano Municipal de Educação do Município de Salinas, a 

demanda de Educação Infantil deverá ser atendida com qualidade, beneficiando a toda 

criança que necessita e a família que queira ter filhos freqüentando uma instituição 

educacional. 

Em relação às competências referentes à educação infantil, tanto a Constituição Federal 

quanto a LDB são explícitas na co-responsabilidade das três esferas do governo – 

Município – Estado e União e da família. A articulação com a família objetiva ao mútuo 



 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 

Estado de Minas Gerais 

 

 

 

conhecimento de processos de educação, valores, expectativas, de tal maneira que a 

educação enriqueçam, produzindo aprendizagens coerentes, mais amplas e profundas. 

Quanto as esferas administrativas, a União e os Estados atuarão subsidiariamente, porém 

em apoio técnico e financeiro aos municípios. 

A formação dos profissionais da educação infantil merece atenção especial, dada a 

relevância de sua atuação como mediadores no processo de desenvolvimento da 

aprendizagem. A qualificação específica para atuar de zero a seis anos inclui o 

conhecimento das bases científicas do desenvolvimento da criança, da produção de 

aprendizagem e habilidade de reflexão sobre a prática em sala de aula. Além da formação 

acadêmica, é necessário a formação permanente, inserida no trabalho pedagógico, 

renovando-o constantemente. No período de dez anos o município de Salinas poderá 

chegar a uma educação infantil, abarcando o segmento de 0 a 5 anos rumo ao ingresso 

ao ensino fundamental. As medidas propostas por este Plano visam implementar uma 

educação que enquadra numa perspectiva de melhoria da qualidade da educação infantil. 

É preciso ressaltar uma diretriz de respeito a diversidades regionais, valores e às 

expressões culturais que formam a base sócio-histórica sobre a qual nossas crianças 

constroem suas personalidades. A educação é direito de toda criança e obrigação do 

poder público. A criança não é obrigada a freqüentar a instituição de educação infantil, 

mas quando a família deseja e necessite, o poder público tem a obrigação de atendê-la. 

Em vista dos efeitos positivos já comprovados pela ciência sobre o desenvolvimento de 

aprendizagem das crianças, é sábia as estratégias de formação da inteligência e da 

personalidade posterior na formação humana. Por isso, no mundo inteiro vem crescendo 

a preocupação com a educação infantil. 

Considerando as condições reais do município, sobretudo no que tange aos meios 

financeiros e técnicos, este Plano propõe que a oferta pública conceda prioridade as 

crianças menos favorecidas, criando e ampliando escolas para atender todas as crianças 

de 0 a 5 anos residentes nas áreas de maior necessidade e nelas concentrando os 

melhores recursos técnicos e pedagógicos necessários à educação de qualidade. 

As crianças especiais serão integradas no sistema regular, na educação infantil, 

implementada através de programas específicos de orientação aos pais, qualificação dos 
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professores, adaptação dos estabelecimentos quanto à condições físicas, mobiliário, 

equipamentos e materiais pedagógicos. 

 

2.1.4. Objetivos e Metas 

1- Estruturar no prazo de 2 anos, padrões mínimos de infra-estrutura para atender de 

forma adequada a educação infantil (creche e pré-escolar) respeitando as 

diversidades, assegurando o atendimento das características distintas das faixas 

etárias.  

Ampliar a oferta de vagas de educação infantil de forma a atender no prazo de 4 anos 

30% das crianças de 0 a 3 anos de idade e 50% as crianças de 4 a 6 anos e, até o final 

da década atingir pelo menos 96% de atendimento a toda população infantil do município. 

2- Adaptar e construir prédios de educação infantil de sorte que, em cinco anos todos 

estejam conformes aos padrões de infra-estrutura estabelecidos pela legislação. 

3- No prazo de 6 anos todos os professores e dirigentes que atuam no ensino infantil 

deverão ter habilitação superior.  

4- A partir da vigência deste plano, somente admitir novos profissionais na educação 

infantil que possuam a titulação mínima em nível médio modalidade normal, dando-se 

preferência à admissão de profissionais graduados em curso específico de nível 

superior. 

5- Estabelecer no prazo máximo de dois anos programas de capacitações, de 

preferência em articulação com instituições de ensino superior, objetivando a 

atualização permanente e o aprofundamento dos conhecimentos dos profissionais que 

atuam na educação infantil.  

6- Definir e assegurar no prazo de um ano, a partir da vigência do plano, uma política 

para educação infantil, com base na LDB e nos referenciais curriculares.  

7- Instituir a colaboração entre os setores de educação, saúde, assistência na 

manutenção e a avaliação das instituições.  

8- Assegurar que no prazo de dois anos todas as instituições de educação infantil 

tenham formulado com a participação de todos os profissionais de educação neles 

envolvidos, os projetos pedagógicos.  
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9- Assegurar, em todo o município, o fornecimento de materiais pedagógicos adequados 

às faixas etárias e às necessidades do trabalho educacional, de forma que, em quatro 

anos, sejam atendidos os padrões mínimos de infra-estrutura definidos na meta n° 02. 

10- Incluir as creches ou entidades equivalentes no sistema educacional, no prazo de dois 

anos.  

11- Estabelecer parâmetros de qualidade dos serviços de educação infantil, como 

referência para a supervisão e a avaliação, e como instrumento para adoção de 

medidas de melhoria da qualidade do ensino.  

12- Assegurar, a Progressiva universalização da Educação Infantil, de modo a garantir 

que, em 06 (seis) anos, 40% (quarenta por cento) da população de 0 (zero) a 03 (três) 

anos, e 70% (setenta por cento) da população de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos esteja 

atendida e que, em 10 (dez) anos, 70% (setenta por cento) da População de o (zero) a 

03 (três) anos e 100% (cem por cento) da População de 04 (quatro) e 05 (cinco) anos 

estejam atendida. 

13- Definir políticas públicas com vistas a garantir: 

a) Atendimento especializado, na rede pública/regular de ensino pré-escolar, 

das crianças com necessidades especiais, ao longo da década. 

b) Escolaridade mínima de Ensino Fundamental para 100% (cem por cento) do 

pessoal auxiliar que atue na Educação Infantil, em até 5 (cinco) anos. 

c) Programas de formação continuada a 100% (cem por cento) dos 

profissionais, ao longo da década. 

d) Definição dos padrões mínimos de infra-estrutura física, mobiliário e 

equipamentos em 01 (um) ano, e garantia de 100% (cem por cento) de 

implementação na rede Pública, em 07 (sete) anos. 

14- Assegurar em 100% das unidades de Educação Infantil a formulação de uma proposta 

pedagógica de Educação Infantil objetivando o cuidar e o Educar. 

15- Garantir recursos pedagógicos em todos os centros de Educação Infantil (creches e 

Pré-Escolas), necessários ao desenvolvimento a uma Proposta pedagógica lúdica. 

16- Assegurar que 100% dos educadores infantis tenham a formação mínima exigida por 

lei, além de proporcionar a capacitação continuada durante toda a década. 

17- Assegurar formação em nível superior para 100% dos professores durante a década. 
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18- Assegurar em 100% das unidades de Educação Infantil os padrões mínimos de 

exigências de higiene/saúde/segurança/lazer e descanso. 

19- Assegurar em 100% das unidades de Educação Infantil a estrutura de supervisão 

pedagógica. 

20- Atender toda a população infantil de 0 a 3 anos em áreas mais pobres, crianças com 

necessidades educacionais especiais e filhas de pais que apresentam comportamento 

de risco. 

 

SALINAS/MG 

2.1.2  EDUCAÇÃO INFANTIL 

TABELA 8 – SALINAS/MG: Atendimento da Educação Infantil, nas diferentes 
dependências administrativas – faixa etária de zero a três anos, no período de 2000 a 
2005. 
Dependências Municipal Particular Total Geral 

TURMA/ALUNO T A T A T A 

A
N

O
 

2000 03 45 01 09 04 54 

2001 - - 01 14 01 14 

2002 - - 02 23 02 23 

2003 - - 02 20 02 20 

2004 - - 02 20 02 20 

2005 24 272 02 23 26 295 

 

TABELA 9 – SALINAS/MG: Atendimento da Educação Infantil, nas diferentes 
dependências administrativas – faixa etária de quatro a seis anos, no período de 2000 a 
2005. 
Dependências Municipal Particular Total Geral 

TURMA/ALUNO T A T A T A 

A
N

O
 

2000 38 756 06 80 44 836 

2001 43 790 03 57 46 847 

2002 41 711 08 153 49 864 

2003 41 673 09 149 50 822 

2004 50 721 09 131 59 852 

2005 81 1202 06 124 87 1326 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

2.2.1. Diagnóstico 

O Ensino Fundamental é obrigatório e gratuito, de acordo com a Constituição Brasileira . 

O artigo 208 preconiza a garantia de sua oferta, inclusive para todos os que nele não 

tiveram acesso na idade própria. De acordo com a LDB, o domínio da leitura, da escrita e 

do cálculo constituem meios para o desenvolvimento da capacidade de aprender e de se 

relacionar no meio social e político. A Constituição Federal afirma: “O acesso ao ensino 

obrigatório e gratuito é direito público subjetivo”, e seu não oferecimento pelo poder 

público ou sua oferta irregular implica responsabilidade da autoridade competente. A 

exclusão da escola de crianças na idade própria, seja por incúria do Poder Público, seja 

por omissão da família, é a forma mais perversa e irremediável de exclusão social, pois 

nega o direito elementar de cidadania, reproduzindo circulo da pobreza e da 

marginalidade e alienando milhões de brasileiros de qualquer perspectiva de futuro.  

A consciência dessa situação vem mobilizando e promovendo esforços do poder público e 

da sociedade e resulta numa evolução positiva do sistema do Ensino Fundamental. 

 

2.2.2. Diretrizes  

Nos cinco primeiros anos de vigência deste plano, o ensino fundamental deverá atingir a 

sua universalização, sob o poder público, considerando a indissociabilidade entre acesso, 

permanência e qualidade da educação. O direito ao ensino fundamental não se refere 

somente à matrícula, mas ao ensino de qualidade, até a conclusão. Além do atendimento 

pedagógico, a escola tem responsabilidades sociais que extrapolam o simples ensinar, 

especialmente para as crianças carentes. Para garantir um melhor equilíbrio e 

desempenho dos alunos faz-se necessário a ampliação do atendimento social no 

Município de Salinas, no que tange ao transporte escolar, merenda e o livro didático. 

Reforçando o projeto político-pedagógico e a organização do ensino Fundamental em 09 

anos, é necessário uma participação democrática dos conselhos e de toda comunidade 

escolar, com o objetivo de obter melhores resultados na avaliação dos educandos. Pois o 

atraso no percurso escolar resultante da repetência e da evasão, provoca sérios prejuízos 

para as famílias, sociedade, Estado e União. 
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A implementação do currículo, valorizando a educação voltada para a agricultura e 

mineração, abre novas perspectivas de desenvolvimento das habilidades para o 

crescimento econômico, social e o domínio do novo mundo de tantas exigências que 

vivemos hoje. As novas concepções filosóficas e pedagógicas, deverão embasar-se na 

ciência da Educação, sinalizando as necessidades e os rumos a serem tomados para 

uma educação de qualidade. Os temas serão vinculados à cultura nacional, estadual sem 

fugir aos valores culturais do município. Os temas transversais terão destaque no 

currículo escolar. Essa estrutura estará em consonância com as diretrizes emanadas do 

Conselho Nacional de Educação, do Estado e do Município. A cultura negra e a formação 

da sociedade nacional deverão resgatar a contribuição do povo negro nas áreas sociais, 

econômicas e políticas da história do Brasil.  

Será assegurada a melhoria da infra-estrutura física de todas as escolas viabilizando as 

condições para a utilização das tecnologias educacionais. É necessário, entretanto, um 

avanço na formação e qualificação dos profissionais da educação. O planejamento das 

atividades escolares deverá subsidiar uma reflexão sobre a prática pedagógica em sala 

de aula.  

A oferta de cursos de formação e de habilitação de todos os profissionais do magistério 

deverá ser compromisso do governo municipal em parceria com o governo estadual e 

federal, promovendo avanço na formação e qualificação dos profissionais da educação.  

 

2.2.3. Objetivos e Metas 

1- Garantir e assegurar o atendimento de toda clientela do ensino fundamental, no prazo de seis 

anos, a partir da data de vigência desse Plano, estabelecendo um currículo específico em 

determinadas regiões que se fizerem necessário.  

2- Reduzir em 60%, em cinco anos, as taxas de evasão e repetência e no final da década 

atingir 100% de toda clientela, por meio de programas de aceleração da aprendizagem 

e recuperação paralela.  

3- Ampliar e recuperar a infra-estrutura dos prédios obedecendo padrões mínimos para 

proporcionar um ambiente com espaço, iluminação, ventilação, água potável, rede 

elétrica, segurança e temperatura ambiente. 
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4- Construir espaços para a prática de esporte, e recreação nas escolas com mais de 

100 alunos no prazo de 2 anos. E no prazo de 10 anos estender às escolas com um 

número menor de alunos.  

5- A partir do segundo ano de vigência deste plano, somente será autorizada a 

construção e funcionamento de escolas que atendam a infra-estrutura prevista na 

legislação e atenda às necessidades de inclusão social.  

6- Assegurar que no prazo de 2 anos todas as escolas tenham formulado seus projetos 

pedagógicos, com observância das diretrizes curriculares para o ensino fundamental e 

dos parâmetros curriculares nacionais.  

7- Incentivar a participação da comunidade na gestão da escola, universalizando, em 4 

anos, a instituição de conselhos escolares ou órgãos equivalentes.  

8- Promover a nucleação das escolas da rede municipal, garantindo o ensino de 

qualidade a toda clientela, eliminando turmas multi-seriadas no prazo máximo de 2 

ano após a validade deste Plano.  

9- Implantar a avaliação sistêmica na rede municipal, em parceria com a rede estadual, 

objetivando o acompanhamento e orientação sistematizada do trabalho pedagógico no 

prazo de 2 anos.  

10- Prover de transporte escolar as zonas rurais, quando necessário, de forma a garantir a 

escolarização dos alunos e o acesso à escola por parte do professor.  

Garantir o provimento da alimentação escolar e o equilíbrio necessário dos níveis 

calórico-protéticos para cada faixa etária. 

11- Prever formas mais flexíveis de organização escolar para a zona rural, bem como a 

adequada formação profissional dos professores, considerando a especificidade dos 

alunos e as exigências do meio. 

12- Mapear, por meio do Censo Educacional, crianças fora da escola; por bairro, 

residência, local de trabalho dos pais, visando localizar a demanda e a oferta do 

ensino obrigatório. 

13- A educação ambiental e sexual, tratada como temas transversais, serão desenvolvidas 

como prática educativa integrada, contínua e permanente em conformidade com a lei.  

14- Assegurar que todos os alunos tenham acesso ao livro didático e a obras de referência 

na biblioteca escolar. 
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15- Alcançar atendimento universalizado do Ensino Fundamental de 09 (nove) anos, ao 

longo dos primeiros 05 (cinco) anos de vigência do Plano. 

16- Adequar gradativamente, a rede física das escolas para atender a universalização 

desta etapa de ensino e adaptar essas instalações aos alunos com deficiência, 

respeitando o princípio da equidade. 

17- Erradicar o analfabetismo no município de Salinas até o final da década. 

18- Ampliar, progressivamente, a jornada escolar diária dos alunos, respeitando o princípio 

da equidade, visando a oferta de tempo integral para 80% (oitenta por cento) dos 

alunos, até o final da década. 

19- Avaliar e adequar 100% da estrutura física da rede de Ensino Fundamental, dentro 

dos padrões mínimos de exigência até o final da década. 

20- Orientar e acompanhar o cadastramento de todos os alunos com direito aos benefícios 

do Programa de Garantia de Renda Mínima do Governo Federal. 

21- Normatizar processos de acompanhamento pedagógico e gestão escolar, em 100% 

das escolas da rede, visando os indicadores de eficiência na escola. 

22- Implantar na rede de Ensino Fundamental, Projetos que visem atenção integral do 

aluno no sistema de parceria escola/família. 

23- Reformar e/ou revitalizar bibliotecas da rede, adquirindo novos títulos e implantando 

projetos de literaturas para todo o Ensino Fundamental. 

24- Selecionar e implantar programas de alfabetização para todas as crianças sem o 

domínio da leitura. 

25- Assegurar que 100% dos alunos com necessidades educacionais tenham acesso à 

rede regular de ensino. 

26- Assegurar a participação e ação colegiada em todas as escolas. 

27- Assegurar, material didática/pedagógico para todas as escolas, além de equipamentos 

necessários à estrutura. 

28- Ampliar, com base em resultados de avaliações externas e de avaliação da 

aprendizagem escolar, o percentual de alunos com desempenho acima do nível 

recomendável, sendo no mínimo: 

-  Para a 4ª série, 70% (setenta por cento), em matemática, e de 80% (oitenta por cento), 

em língua portuguesa, em 08 (oito) anos e 95% (noventa e cinco por cento), em 10 

(dez) anos. 
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Para 8ª série – 60% (sessenta por cento), em matemática, 70% (setenta por cento) em 

português em 10 (dez) anos. 

29- Estabelecer padrões mínimos de infra-estrura física, mobiliário e equipamentos 

necessários às escolas, garantindo implementação em 100% (cem por cento) dessas 

demandas, em todas redes de ensino, no prazo de 10 (dez) anos. 

 Garantir a inclusão digital de todos os alunos da rede pública de ensino, implantando 

laboratórios de informática em 100% (cem por cento) das escolas com mais de 100 

alunos até o final da década. 

30- Regularizar o fluxo escolar por meio de programas de aceleração de aprendizagem e 

de aumento da eficiência do sistema, visando reduzir gradativamente a defasagem 

idade-série, ao longo da década. 

 Reduzir, nas redes públicas, no prazo de 05 (cinco) anos, em 70% (setenta por cento), 

as taxas de abandono e repetência neste nível de ensino, almejando reduzi-las ao 

mínimo no restante da década. 

 Assegurar atenção especial às escolas situadas em áreas de maior vulnerabilidade 

social, especialmente aquelas que estejam sujeitas ao fenômeno da violência.  

 

ENSINO FUNDAMENTAL 

Tabela 10 – SALINAS : Matrícula por dependência administrativa 2002 a 2005. 

Ano  Dependência Administrativa zona Ensino 
Fundamental 

2002 

Municipal 
Urbana 623 
Rural 1433 
Total 2056 

Estadual 
Urbana 5233 
Rural 324 
Total 5857 

Particular Urbana 367 

 

TOTAL 

Urbana 6223 
Rural 1757 
Total 7980 

2003 

Municipal  
Urbana 502 

Rural 1272 
Total 1774 

Estadual  
Urbana 5178 
Rural 312 
Total 5490 
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Particular Urbana 350 
 Urbana 6030 

TOTAL Rural 1584 
Total 7614 

2004 

Municipal 
Urbana 517 

Rural 1279 
Total 1796 

Estadual 
Urbana 4717 
Rural 838 
Total 5555 

Particular Urbana 339 

TOTAL 

Urbana 5573 

Rural 2117 

Total 7690 

2005 Municipal Urbana 459 
  Rural 1051 

Total 1510 

Estadual 
Urbana 4568 
Rural 792 
Total 5360 

Particular Urbana 343 

TOTAL 
Urbana 5370 

Rural 1847 
Total 7217 

Fonte: Atlas, Censo Escolar. 

Análise e Conclusão: Nos últimos quatro anos as redes de ensino vêm apresentando 

uma queda em relação ao número de alunos, embora no ano de 2004 tenha aumentado 

este atendimento, devido a inclusão de alunos com menos de 6 anos no ensino 

fundamental. 

 

Tabela 11 – SALINAS/MG: Matrícula por série e dependência administrativa ensino 
fundamental 2005. 
 

 

Série 

Dependência Administrativa Faixa Etária 

 
Municipal 

 
Estadual 

Particul
ar 

 

Total 

Na faixa 
etária 

% Acima da 
faixa 
etária 

% 

Fase Int - 334 - 334 325 97,5% 09 2,5% 

Fase I 193 314 56 563 420 74,5% 143 25,5% 
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Fase II 266 411 37 714 599 84% 115 16% 

Fase III 304 452 48 804 614 76,5% 190 23,5% 

Fase IV 351 566 41 958 691 72% 267 28% 

5ªsérie 117 871 42 1030 671 65% 359 35% 

6ªSérie 110 903 41 1054 639 60,5% 415 39,5% 

7ªSérie 96 753 36 885 532 60% 353 40% 

8ªSérie 73 756 42 871 478 55% 393 45% 

Total 1510 5360 343 7213 4969 69% 2244 31% 

Fonte: Censo Escolar 2005. 
 
Tabela 12 – SALINAS/MG : Número de turmas e alunos do ensino fundamental de 1ª  a 
4ª ( fase introdutória à fase IV), da rede municipal nos últimos 4 anos. 
ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

TURMA 

ALUNO T 
A T A T A T A T A T A 

NÚMERO 103 1784 93 1592 95 1518 88 1286 96 1361 93 1114 

Fonte: Atlas, Censo Escolar 
 
Tabela 13 – SALINAS/MG : Número de turmas e alunos do ensino fundamental de 5ª  a 
8ª séries da rede municipal nos últimos 4 anos. 
ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

TURMA 

ALUNO T 
A T A T A T A T A T A 

NÚMERO 69 581 71 536 72 538 64 483 16 435 16 396 

Fonte: Atlas, Censo Escolar 
 
 Tabela 14 – SALINAS : Número de turmas e alunos do ensino fundamental de 1ª  a 
4ªséries ( fase introdutória à fase IV), da rede estadual nos últimos 4 anos. 
ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

TURMA 

ALUNO T 
A T A T A T A T A T A 

NÚMERO 70 2278 65 2169 66 2171 65 2131 63 2168 75 2077 

Fonte: Atlas, Censo Escolar  
 
Tabela 15 – SALINAS : Número de turmas e alunos do ensino fundamental de 5ª  a 8ª  
séries da rede estadual nos últimos 4 anos. 
ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

TURMA 

ALUNO T 
A T A T A T A T A T A 

NÚMERO 113 3600 109 3494 100 3386 99 3359 94 3387 91 3283 

Fonte: Atlas, Censo Escolar. 
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Tabela 16 – SALINAS : Número de turmas e alunos do ensino fundamental  de 1ª  a 4ª  
séries da rede particular. 
ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

TURMA 

ALUNO T A 
T A T A T A T A T A 

NÚMERO 04 79 04 62 10 183 09 183 10 177 08 182 

Fonte: Atlas, Censo Escolar. 
 

Tabela 17 – SALINAS : Número de turmas e alunos do ensino fundamental de 5ª  a 8ª 
séries da rede particular. 
ANO 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

TURMA 

ALUNO T 
A T A T A T A T A T A 

NÚMERO 04 79 04 81 08 184 08 65 09 162 08 161 

Fonte: Atlas, Censo Escolar. 
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Tabela 18 –  SALINAS/MG : Matrícula inicial, movimentação, matrícula final, por  série e por zona, no ensino fundamental, na 
rede municipal em 2004. 
Série zona Matrícula 

Inicial 
Transf. 
recebida 

Transf.  
Expedida 

% Matrícula 
Final 

Aprovação % Reprovação % Abandono % 

Fase 

Intr. 
U 32 01 03 9% 30 30 91% - - - - 

R 73 - 04 5,5% 69 60 82% - - 09 12,5% 

Fase I 
U 131 02 08 6% 125 123 92,5% - - 02 1,5% 

R 177 09 08 4,5% 178 172 92,5% - - 06 3% 

Fase II 
U 110 02 08 7% 104 103 92% - - 01 1% 

R 180 11 18 9,5% 173 165 86% - - 08 4,5% 

Fase III 
U 124 04 07 5,5% 121 117 91,5% - - 04 3% 

R 220 12 19 8% 213 204 88% - - 09 4% 

Fase IV 
U 120 06 06 5% 120 118 94% - - 02 1% 

R 194 06 11 5,5% 189 177 88,5% 05 2,5% 07 3,5% 

5ª Série 
U - - - - - - - - - - - 

R 125 03 01 1% 127 90 70% 24 19% 13 10% 

6ª Série 
U - - - - - - - - - - - 

R 124 08 06 4,5% 126 100 76% 12 9% 14 11% 

7ª Série 
U - - - - - - - - - - - 

R 94 05 06 6% 87 85 86% 02 2% 06 6% 

8ª Série 
U - - - - - - - - - - - 

R 92 03 07 7,5% 84 84 88,5% - - 04 4% 

TOTAL 
U 517 15 32 6% 500 491 92% - - 09 2% 
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R 1279 57 80 6% 1256 1137 85% 43 3% 76 6% 

Total Geral 1796 72 112 6% 1756 1628 87% 43 2% 85 5% 

 
 
Tabela 19 –  SALINAS/MG : Matrícula Inicial, movimentação, matrícula final, por  série e por zona, no ensino fundamental, na 
rede estadual em 2004. 
Série zona Matrícula 

Inicial 
Transf. 
recebida 

Transf.  
Expedida 

% Matrícula 
Final 

Aprovação % Reprovação % Abandono % 

Fase 

Intr. 
U 207 10 14 06 203 196 91 - - 07 03 

R 30 - 04 13 26 26 87 - - - - 

Fase I 
U 360 24 38 10 346 333 87 - - 13 03 

R 66 07 04 5,5 69 66 90,5 - - 03 04 

Fase II 
U 375 20 29 07 366 366 93 - - - - 

R 83 07 08 09 82 81 90 - - 01 01 

Fase III 
U 475 09 45 09 439 429 89 - - 10 02 

R 103 04 07 6,5 100 97 91 - - 03 2,5 

Fase IV 
U 389 25 37 09 377 339 82 28 07 10 02 

R 80 04 05 06 79 72 86 06 07 01 01 

5ª Série 
U 821 37 55 6,5 803 545 63,5 154 18 104 12 

R 102 09 06 05 105 82 74 14 13 09 08 

6ª Série 
U 776 34 48 06 762 472 58 185 23 105 13 

R 107 05 07 06 105 65 58 29 26 11 10 

7ª Série 
U 596 39 39 06 596 404 64 108 17 84 13 

R 139 07 11 7,5 135 93 64 31 21 11 7,5 
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8ª Série 
U 718 38 46 06 710 418 55 131 17,5 161 21,5 

R 128 03 11 8,5 120 81 62 23 17,5 16 12 

TOTAL 
U 4717 236 351 07 4602 3502 71 606 12 494 10 

R 838 46 63 07 821 663 75 103 12 55 06 

Total Geral 5555 282 414 14 5423 4165 146 709 24 549 16 

 
 
Tabela  20 –  SALINAS/MG : Matrícula inicial, movimentação, matrícula final, por  série e por zona, no ensino fundamental, na 
rede particular em 2004. 
Série zona Matrícula 

Inicial 
Transf. 
recebida 

Transf.  
Expedida 

% Matrícula 
Final 

Aprovação % Reprovação % Abandono % 

1ª Série 
U 45 02 01 02% 46 46 98% - - - - 

R - - -  - - - - - - - 

2ª Série 
U 48 02 01 02% 49 49 98% - - - - 

R - - - - - - - - - - - 

3ª Série 
U 40 03 02 05% 41 41 95% - - - - 

R - - - - - - - - - - - 

4ª Série 
U 44 03 03 6,5% 44 42 89,5% 02 04% - - 

R - - - - - - - - - - - 

5ª Série 
U 43 01 01 02% 43 42 96% 01 02% - - 

R - - - - - - - - - - - 

6ª Série 
U 38 01 02 05% 37 36 92,5% 01 2,5% - - 

R - - - - - - - - - - - 

7ª Série 
U 41 01 - - 42 39 93% 03 07% - - 

R - - - - - - - - - - - 
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8ª Série 
U 40 - 02 05% 38 95 - - - - - 

R - - - - - - - - - - - 

TOTAL 
U 339 13 12 3,5% 340 333 94,5% 07 02% - - 

R - - - - - - - - - - - 

Total Geral 339 13 12 3,5% 340 333 94,5% 07 02% - - 

Fonte: Censo Escolar 

 
Tabela 21 – SALINAS : Percentual de alunos com defasagem  idade/série no ensino fundamental da rede municipal em 2002 e 
2003. 

Taxa de Defasagem Idade /Série No Ensino Fundamental 

Ano  1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série Total 
1ª a 4ª 

5ª Série 6ª Série 7ª Série 8ª Série Total 
5ª a 8ª 

Total 
Geral 

2000 36,66 34,13 44,34 59,91 43,76 63,47 74,60 66,67 71,72 69,11 56,43 

2001 34,07 40,00 36,76 46,72 39,38 60,00 63,50 67,39 83,78 68,66 54,02 

2002 29,09 33,33 38,62 43,50 36,13 43,79 56,39 59,38 65,32 56,22 46,17 

2003 15,38 24,32 29,73 33,56 25,74 46,3 42,86 51,46 56,73 49,33 37,54 

Fonte: Atlas. 
 
 

Tabela 22 – SALINAS : Percentual de alunos com defasagem  idade/série no ensino fundamental da rede estadual em 2002 e 
2003. 
Taxa de Defasagem Idade /Série No Ensino Fundamental 

Ano  1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série Total  
1ª a 4ª 

5ª Série 6ª Série 7ª Série 8ª Série Total 
5ª a 8ª 

Total  
Geral 

2000 4,39 16,27 44,34 59,91 31,22 48,05 50,92 58,12 60,16 54,31 42,77 

2001 5,86 9,29 36,76 46,72 24,65 44,93 50,36 48,62 53,2 49,27 36,96 

2002 6,83 11,18 38,62 43,50 25,03 30,38 43,16 44,04 47,89 43,36 34,20 

2003 5,04 11,17 29,73 33,56 37,94 22,74 36,31 42,24 46,28 36,89 37,41 

Fonte: Atlas 
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Tabela 23 – SALINAS : Percentual de alunos com defasagem  idade/série no ensino fundamental na rede particular em 2000 e 
2003. 

Taxa de Defasagem Idade /Série No Ensino Fundamental 

Ano  1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série Total  
1ª a 4ª 

5ª Série 6ª Série 7ª Série 8ª Série Total 
5ª a 8ª 

Total  
Geral 

2000 - - - - - - - - 11,11 11,11 11,11 

2001 - - - - - - - - 5,88 5,88 5,88 

2002 - - 2,17 - 2,17 2,27 4,35 5,56 8,26 5,2 4,61 

2003 1,89 - - 2,38 2,13 - 2,22 2,86 5,00 3,36 3,54 

Fonte: Atlas 

Analise e Conclusão 18 e 19: As redes municipal e estadual de ensino, nos anos 2000 e 2003, apresentam um alto índice de 
defasagem idade/série, principalmente nas séries finais do ensino fundamental. 

 
Tabela 24 – SALINAS: Número de concluintes no ensino fundamental das redes publica 2004. 
Concluintes MUNICIPAL ESTADUAL PARTICULAR  

Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Total Total 

TOTAL - 84 84 418 81 499 38 38 621 

 Fonte: Censo Escolar Final 2004. 
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ENSINO MÉDIO 

2.3.1. Diagnóstico 

O ensino médio tem importante papel a desempenhar, tanto nos países desenvolvidos 

quanto nos países sub-desenvolvidos, podendo ser um poderoso fator de formação da 

cidadania e de qualificação profissional. 

Em virtude dessa realidade, e particularmente no caso brasileiro, é preocupante o 

reduzido acesso ao ensino médio, muito menor que nos demais paises latino-americanos, 

em desenvolvimento, muito embora as estatísticas demonstrem que os concluintes do 

ensino fundamental começam a chegar à terceira etapa da educação básica em maior 

número, a cada ano. 

De acordo com a pesquisa realizada no ano de 1997 pelo IBGE, a população na faixa 

etária de 15 a 19 anos é de 16.580.383. No mesmo ano estavam matriculados no ensino 

médio, 5.933.401 estudantes. Significa que, idealmente, se o fluxo escolar fosse regular, o 

ensino médio comportaria bem menos que metade de jovens dessa faixa etária. Em 

virtude das elevadas taxas de repetência no ensino fundamental, os jovens chegam ao 

ensino médio bem mais velhos. Realidade acentuada pelo grande número de adultos que 

voltam a escola vários anos depois de concluir o ensino fundamental.Em virtude dessas 

duas condições, o ensino médio atende majoritariamente jovens e adultos com idade 

acima da prevista e adultos com idade acima da prevista para este nível de ensino. 

Apenas 30,8% da população de 15 a 17 anos matriculam-se no ensino médio. A oferta de 

vagas na 1ª série do ensino médio tem sido superior ao número de egressos da 8ª série 

do ensino fundamental. A exclusão do ensino médio deve-se às baixas taxas de 

conclusão do ensino fundamental, que, por sua vez, estão associadas à baixa qualidade 

do ensino, da qual resultam elevados índices de repetência e evasão.  

Causas externas do sistema educacional contribuem para que adolescentes e jovens se 

percam pelos caminhos da escolarização, situação agravada por dificuldades da própria 

organização da escola e do processo ensino-aprendizagem. Os números do abandono e 

repetência, apesar da melhoria dos últimos anos, ainda são bastante desfavoráveis. 
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Tabela 25 –Taxa de Abandono e Reprovação 

Regiões 
1995 1997 

Abandono Reprovação Total  Abandono Reprovação Total 
Brasil 21,6 10,1 31,7 13,7 7,5 21,2 
Norte 32,2 10,9 26,0 2,0 7,7 33,7 
Nordeste 26,6 10,1 18,1 18,1 7,5 25,6 
Sudeste 19,5 9,1 10,9 10,9 6,3 17,2 
Sul 16,5 12,7 10,0 10,0 10,0 20,0 
Centro 
Oeste 23,4 12,1 16,2 16,2 10,1 26,3 

Fonte – MEC / INEP / SEEC 

Nota: Não incluído o não-seriado nas taxas de reprovação 

 

Tabela 26 – Educação Básica – Matrículas Brasil 1995 – 2010 

 Fundamental Médio 
Ano Total 1ª a 4ª 5ª a 8ª 
1995 32.544 20.041 12.503 5.313 
1996 33.131 20.027 13.104 5.739 
1998 35.488 21.164 14.325 6.962 
2000 35.439 20.151 15.288 8.774 
2002 34.947 19.282 15.666 10.020 
2004 34.253 18.562 15.691 10.297 
2005 33.879 18.255 15.624 10.383 
2008 32.813 17.552 15.261 10.446 
2010 32.225 17.245 14.980 10.369 
 

Quanto ao financiamento do ensino médio, a Emenda Constitucional nº 14, assim como a 

Lei de Diretrizes e Bases, atribui aos Estados a responsabilidade pela sua manutenção e 

desenvolvimento. De fato, o crescimento do ensino médio se deve, basicamente, às 

matrículas na rede estadual. Sua diminuição na rede privada, atesta o caráter cada vez 

mais público deste nível de ensino. A expansão futura, porém, dependerá da utilização 

judiciosa dos recursos vinculados à educação, especialmente porque não há para esse 

nível de ensino, recursos adicionais como existe para o ensino fundamental na forma de 

salário educação. 
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2.3.2. Diretrizes 

A demanda pelo ensino médio, vai compor-se também de segmentos já inseridos no 

mercado de trabalho, que aspirem melhoria social e salarial e precisem dominar 

habilidades que permitem utilizar recursos tecnológicos novos e em mudanças 

aceleradas. Em meados dos anos 80 observou-se que o ensino médio obteve o maior 

número de matrículas. De 1985 a 1994 esse crescimento foi superior a 100%, enquanto 

no ensino fundamental foi de apenas 30%. 

Pelo caráter que assumiu na história educacional de quase todos os países, a educação média é 

particularmente vulnerável à desigualdade social. Na disputa permanente entre orientações 

profissionalizantes ou acadêmicas, entre objetivos humanistas ou econômicos, a tensão 

expressa nos privilégios e nas exclusões decorre da origem social. 

Em vista disso o ensino médio proposto neste plano deverá enfrentar o desafio dessa 

dualidade com oferta de escola média de qualidade a toda demanda. Uma educação 

propícia a aprendizagem de competência de caráter geral, formando pessoas aptas para 

provocarem e assimilarem mudanças e respeitarem as diferenças sociais. Preparando 

jovens e adultos para os desafios da modernidade, o ensino médio deverá permitir a 

aquisição de competência, relacionados ao pleno exercício da inserção produtiva: auto-

aprendizagem; percepção da dinâmica social e a capacidade para nela intervir; 

capacidade de observar, interpretar e tomar decisões; domínio de aptidões básicas de 

linguagens, comunicação e abstração; habilidades para incorporar valores éticos de 

solidariedade, cooperação e respeito às individualidades. 

As metas de expansão da oferta e da melhoria da qualidade do ensino médio devem estar 

associadas, de forma clara, a diretrizes que levem à correção do fluxo de alunos na 

escola básica, hoje como índices de distorção idade-série inaceitáveis. 

Por outro lado, o sistema de avaliação, que ocorre à semelhança do ensino fundamental, 

é essencial para o acompanhamento dos resultados do ensino médio e correção de seus 

equívocos. O sistema de avaliação da Educação Básica (SAEB) e o (ENEM), operados 

pelo MEC e outros sistemas estatísticos disponíveis constituem importantes mecanismos 

de promoção da eficiência e da igualdade do ensino médio oferecido em todas as regiões 

do país. Como nos demais níveis de ensino, as metas do PDEM devem associar-se 

fortemente, às de formação, habilitação e valorização do magistério. 
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Reconhece-se que a carência de professores da área da ciência constitui um problema 

que prejudica a qualidade do ensino e dificulta a manutenção dos cursos existentes e sua 

expansão. Este plano aponta diretrizes para a criação de incentivos, desejos e vontade 

pública de superar obstáculos e caminhar rumo a uma educação que conduza nossos 

jovens a um futuro promissor. 

 

Tabela 27 – Ensino Médio – Taxa de Distorção Idade-Série - 1996 – 1998 

Regiões Total Geral 1ª série 2ª série 3ª série 
Brasil 1996 

1998 
55,2 
53,9 

57,7 
56,4 

54,6 
52,8 

51,0 
51,3 

Norte 1996 
1998 

74,8 
73,2 

77,2 
75,6 

73,2 
71,9 

71,8 
70,0 

Nordeste 1996 
1998 

69,6 
69,5 

72,6 
72,3 

68,8 
68,4 

64,7 
66,0 

Sudeste 1996 
1998 

50,0 
48,4 

52,2 
49,7 

49,8 
48,0 

46,3 
47,1 

Sul 1996 
1998 

41,4 
39,1 

43,3 
41,6 

41,4 
36,6 

37,6 
36,2 

Centro-Oeste 1996 
1998 

58,9 
57,7 

62,4 
60,8 

57,5 
55,9 

53,4 
53,9 

 

 

2.3.3. Objetivos e Metas 

1- Implementar de forma progressiva uma política de gestão da infra-estrutura física, que 

assegure a expansão de escolas públicas de ensino médio, no prazo de três anos. 

2-  Melhorar o aproveitamento dos alunos do ensino médio, de forma a atingir níveis de 

desempenho satisfatório com as avaliações feitas pelo SAEB, ENEM e outras.  

1- Reduzir em 10% ao ano, a repetência e a evasão, de forma a diminuir para 4 anos o 

tempo médio para a conclusão deste nível.  

2- Assegurar, em 3 anos, que todos os professores do ensino médio possam estar 

diplomados em nível superior.  

3- Equipar e ampliar as bibliotecas para atender a clientela, inclusive oferecendo acervo 

bibliográfico específico para o vestibular.  

4- Instalar laboratórios de ciências e equipar os que já existem.  

5- Assegurar a autonomia das escolas, tanto no que diz respeito ao projeto pedagógico 

como em termos de gerência de recursos mínimos para sua manutenção.  
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6- Fazer a revisão da organização didático-pedagógica e administrativa do ensino 

noturno, de forma a adequá-lo às necessidades do aluno-trabalhador, sem prejuízo da 

qualidade do ensino.  

7- Estabelecer em dois anos, cursos emergenciais para a formação de professores.  

 
Ensino Médio 
 
Tabela 28 – SALINAS: Matrícula por Dependência Administrativa de 2002 a 2005. 

ANO DEPENDÊNCIA 
ADMINISTRATIVA 

ZONA ENSINO FUNDAMENTAL 

2002 

Estadual Urbana 1587 
Federal Urbana 479 

Particular Urbana 129 

TOTAL 2195 

2003 

Estadual Urbana 1850 
Federal Urbana 473 

Particular  Urbana  60 

TOTAL 2383 

2004 

Estadual Urbana 1978 
Federal Urbana 450 

Particular Urbana  62 

TOTAL 2490 

2005 

Estadual Urbana 1928 
Federal Urbana 420 

Particular Urbana  66 
TOTAL 2414 

Fonte: Atlas, Censo Escolar. 
 
Análise e Conclusão: O município vem apresentando um pequeno crescimento no 
ensino médio, fato que comprova a permanência dos alunos nas escolas. 

 

Tabela 29 – SALINAS: Total de matrículas por série e dependência administrativa do 
ensino médio em 2005. 

Série 
Dependência FAIXA ETÁRIA 

Estadual Federal Particular Total 
Na Faixa 

Etária 

% na faixa 

etária 

Acima da faixa  

etária 

% acima da 

faixa etária 

1º 756 169 27 952 216 23% 736 77% 

2º 647 131 23 801 170 21% 631 79% 

3º 525 120 16 661 372 56% 289 44% 
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Total 1928 420 66 2414 758 31,5% 1656 68,5% 

 
Tabela 30 – SALINAS: Número de turmas e alunos de ensino médio, da rede estadual 
nos últimos seis anos. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Turma / 
Aluno T A T A T A T A T A T A 

Número 49 1824 46 1760 36 1587 45 1850 48 1978 46 1929 
Número 49 1824 46 1760 36 1587 45 1850 48 1978 46 1929 
 

Tabela 31 – SALINAS: Número de turmas e alunos de ensino médio, da rede federal nos 
últimos seis anos. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Turma / 
Aluno T A T A T A T A T A T A 

Número 14 411 15 403 13 479 16 475 16 450 16 420 
 
 
Tabela 32 – SALINAS: Número de turmas e alunos de ensino médio, da rede particular 
nos últimos seis anos. 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Turma / 
Aluno T A T A T A T A T A T A 

Número 02 51 02 56 05 129 06 60 03 62 03 66 
Tabela 33 – SALINAS: Matrícula inicial, movimentação e matricula final, por série e por 

zona, no ensino médio, na rede pública estadual em 2004. 

Série 

Zona 

Matri. 

Inicial 

Transf. 

Recebida 

Transf 

Exp. 
% 

Matric. 

Final 

Apro

vado 
% 

Repro- 

vado 
% 

Aban- 

dono 
% 

1 U 874 25 40 
4,5

% 
859 561 62,55 111 12% 187 21% 

2 U 653 17 34 5% 636 478 71,5% 75 11% 83 12,5% 

3 U 451 06 07 
1,5

% 
450 326 71,5% 74 16% 50 11% 

Total 1978 48 81 4% 1945 1365 67% 260 13% 320 16% 

 

Tabela 34 – SALINAS: Matrícula inicial, movimentação e matricula final, por série e por 

zona, no ensino médio, na rede pública federal em 2004. 

Série 

Zona 

Matri. 

Inicial 

Transf. 

Recebida 

Transf 

Exp. 
% 

Matric. 

Final 

Apro

vado 
% 

Repro- 

vado 
% 

Aban- 

dono 
% 
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1 U 159 - 04 
2,5
% 155 127 80% 24 15% 04 2,5% 

2 U 145 - - - 145 121 83,5% 20 14 04 2,5% 

3 U 146 - - - 146 135 92,5% 11 7,5% - - 

Total 450 - 04 1% 446 383 85% 55 12% 08 02% 

 

Tabela 35 – SALINAS: Matrícula inicial, movimentação e matricula final, por série e por 

zona, no ensino médio, na rede particular em 2004. 

Série 

Zona 

Matri. 

Inicial 

Transf. 

Recebida 

Transf 

Exp. 
% 

Matric. 

Final 

Apro

vado 
% 

Repro- 

vado 
% 

Aban- 

dono 
% 

1 U 21 01 01 
4,5

% 
21 21 95,5% - - - - 

2 U 25 - 01 4% 24 24 96% - - - - 

3 U 16 - - - 16 16 100% - - - - 

Total 62 01 02 3% 61 61 97% - - - - 

 

 

 

Tabela 36 – SALINAS: Percentual de alunos com defasagem idade/série, no ensino 

médio da rede estadual em 2002 e 2003. 

DEFASAGEM IDADE SÉRIE ENSINO MÉDIO 

Ano 1º Série 2º Série 3º Série Total 

2002 59,89 55,96 60,27 58,70 

2003 58,21 54,77 51,72 54,9 

Fonte: Atlas. 
 
Tabela 37 – SALINAS: Percentual de alunos com defasagem idade/série, no ensino 

médio da rede federal em 2002 e 2003. 

DEFASAGEM IDADE SÉRIE ENSINO MÉDIO 

Ano 1º Série 2º Série 3º Série Total 

2002 29,46 33,13 29,21 30,60 

2003 12,82 27,32 27,2 22,44 

Fonte: Atlas. 
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Tabela 38 – SALINAS: Percentual de alunos com defasagem idade/série no ensino 

médio da rede particular em 2002 e 2003. 

DEFASAGEM IDADE SÉRIE ENSINO MÉDIO 

Ano 1º Série 2º Série 3º Série Total 

2002 3,92 3,85 3,85 3,87 

2003 2,94 6,67 18,18 9,26 

Fonte: Atlas. 

 

Tabela 39 – SALINAS: Número de concluintes do ensino médio no ano de 2004. 

CONCLUINTES REDE DE ENSINO 
TOTAL 

URBANA/RURAL ESTADUAL FEDERAL PARTICULAR TOTAL 

TOTAL 326 135 16 477 477 

Fonte: Censo Escolar. 

 
 
 

2.4. Ensino Superior  

2.4.1. Diagnóstico 

No Brasil, a educação superior vem enfrentando sérios problemas, que se agravarão caso 

o Plano de Educação não estabeleça uma política que promova sua renovação e o seu 

desenvolvimento. Atualmente, cerca de 1,5 milhões de jovens egressos do nível médio 

têm a sua disposição um número razoável de vagas.  

 

Instituições 973-57-74-78-764 

Cursos 6.950-1.338-1.125-507-3.980 

Ingressantes 651-353-89.160-167.888-39.317-454988 

Vagas oferecidas 776.031-90788-70670-44.267-570.306 

Vagas não preenchidas 124.678 – 1.628 – 2.782 – 4.950 – 115.318 

Fonte: INEP/MEC – dados referentes a 1998 
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Entretanto, como resultado conjugado de fatores demográficos, aumento das exigências 

do mercado de trabalho, além das políticas de melhoria do ensino médio, prevê-se uma 

explosão na demanda por educação superior. A matrícula no ensino médio deverá 

crescer nas redes estaduais, sendo provável que o crescimento seja oriundo de alunos 

das camadas mais pobres da população. Em 1998, 55% dos estudantes desse nível 

freqüentavam cursos noturnos. Sabes-se que na rede estadual esta porcentagem sobe 

para 62%. 

A matrícula nas instituições de educação superior vem apresentando um rápido 

crescimento nos últimos anos. O número total de matrículas que era de 1 milhão e 945 

mil, em 1997, passou para 2 milhões e 125 mil em 1998. Houve, portanto, um crescimento 

de 9% - índice igual ao atingido pelo sistema em toda a década de 80. 

A participação do ensino privado no nível superior aumentou sobretudo na década de 70, 

em decorrência de uma pressão de demanda a partir da “questão dos excedentes”. Nos 

últimos vinte anos o setor privado tem oferecido pouco menos de dois terços das vagas 

na educação superior. De 1994 para cá, o número de alunos subiu 36,1% nas instituições 

privadas, Nas instituições públicas, o crescimento foi de 12,4% nas federais, 18,5% nas 

estaduais, e 27,6% nas municipais.  

A manutenção das atividades típicas das universidades – ensino, pesquisa e extensão – 

que constituem suporte necessário para o desenvolvimento científico, tecnológico e 

cultural do país, não será possível sem o fortalecimento do setor público. Paralelamente, 

a expansão do setor privado deve continuar, desde que garantida a qualidade.  

 

2.4.2. Diretrizes 
Nenhum país do mundo poderá ser considerado desenvolvido e independente sem um 

sistema de educação superior adequado. Num mundo em que o conhecimento sobrepuja 

os recursos materiais como fator de desenvolvimento humano, a importância da educação 

superior e de suas instituições é cada vez maior. Para que estas possam desempenhar 

sua missão educacional, institucional e social, o apoio público é necessário e decisivo. 

As IES (Instituições de Educação Superior) têm muito a fazer, no conjunto dos esforços 

nacionais, para colocar o país à altura das exigências e desafios do século XXI e 

encontrar a solução para os problemas atuais, em todos os campos da vida e da atividade 

humana, tendo como conseqüência a abertura de um horizonte para um futuro melhor de 
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nossa sociedade e redução das desigualdades sociais. A oferta de educação de 

qualidade para todos está nas mãos dessas instituições, na medida em que a elas 

compete a formação dos profissionais do magistério, a formação dos quadros 

profissionais, científicos e culturais de nível superior e a produção de pesquisa e 

inovação.  

No mundo contemporâneo, as rápidas transformações impõem às universidades o desafio 

de reunir em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão, os requisitos de relevância, 

incluindo a superação das desigualdades sociais e regionais, qualidade e cooperação 

internacional. As universidades constituem, a partir da reflexão e da pesquisa, o principal 

instrumento de transmissão da experiência cultural e científica acumulada pela 

humanidade.  

A pressão pelo aumento de vagas na educação superior, que decorre do aumento 

acelerado do número de egressos da educação média, já está acontecendo e tenderá a 

crescer. Deve-se planejar a expansão com qualidade evitando-se o fácil caminho da 

massificação. É importante a contribuição do setor privado, que já oferece a maior parte 

das vagas na educação superior e tem um relevante papel a cumprir, respeitados os 

parâmetros de qualidade estabelecidos pelos sistemas de ensino. 

Há necessidade de expansão das universidades públicas para atender à demanda 

crescente dos alunos, sobretudo os carentes, bem como ao desenvolvimento da pesquisa 

necessária ao país, que depende dessas instituições, responsável pela realização de 

mais de 90% da pesquisa e da pós-graduação nacional.  

Para promover a renovação universitária, é preciso também, reformular o sistema atual do 

controle burocrático. A efetiva autonomia das universidades, a ampliação da margem de 

liberdade das instituições não-universitárias e a permanente avaliação dos currículos 

constituem medidas tão necessárias quanto urgentes, para que a educação superior 

possa enfrentar as rápidas transformações por que passa a sociedade brasileira e 

constituir um pólo formulador de caminhos para o desenvolvimento humano. 

 

2.4.3. Objetivos e Metas do Ensino Superior 

1- Prover, até o final da década, a oferta de educação superior para pelo menos 35% da faixa 

etária entre 18 e 26 anos. 
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2- Estabelecer convênios com as universidades, ampliando as possibilidades de 

atendimento nos cursos presenciais e semi-presenciais ou de educação continuada.  

3- Assegurar efetiva autonomia administrativa e de gestão financeira para manter uma 

parceria com as universidades.  

4- A partir de padrões mínimos fixados pelo poder público implantar uma infra-estrutura 

de laboratórios, equipamentos e bibliotecas como condição de um bom funcionamento 

das instituições de educação superior e reconhecimento de cursos.  

5- Promover o aumento anual de professores habilitados em educação superior e pós-

graduação em pelo menos 3% ao ano.  

6- Compatibilização das políticas e ações do Ensino Superior com as demandas, 

expectativas e necessidades de desenvolvimento econômico, social e cultural do 

Estado. 

7- Contemplar a expansão de vagas no Ensino Superior público, nas diversas áreas do 

conhecimento, priorizando as licenciaturas cuja carência já foi diagnosticada (Física, 

Matemática, Química e Biologia), visando eliminar, em 08 (oito) anos, o déficit de 

professores, principalmente para os 04 (quatro) últimos anos do Ensino Fundamental e 

para o Ensino Médio. 

 

2.5. Educação de Jovens e Adultos 

2.5.1. Diagnóstico 

A Constituição Federal determina a integração de ações do poder público que  conduzam à 

erradicação do analfabetismo (art. 214, I). É uma tarefa que exige vasta mobilização dos 

governos e da sociedade, de recursos humanos e financeiros.  

Os déficits do atendimento no Ensino Fundamental resultaram, ao longo dos anos, num 

grande número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não conseguiram terminar 

o ensino fundamental obrigatório. 

Mesmo com o significativo avanço em relação a essa questão o número de analfabetos é 

ainda excessivo e vergonhoso no nosso país, chega atingir 16 milhões de brasileiros 

maiores de 15 anos.  
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Existe uma desigualdade regional na oferta de oportunidades educacionais e a população 

analfabeta se concentra, na sua maior parte, nas regiões mais pobres no país, inclusive 

na nossa. 

Tabela 40 – Taxas de analfabetismo 

Faixas Porcentagem de 
analfabetos 

7 a 10 
11 a 14 
15 a 17 
18 a 20 
21 a 24 

25 ou mais 

26,78 
6,45 
4,11 
7,95 

15,99 
44 

 
Como se verifica na tabela 40 é muito elevado o número de jovens e adultos que não 

conseguiram completar a escolaridade obrigatória. A concentração maior de analfabetos 

está nas faixas etárias mais avançadas. Por isso é necessário agir ativamente, para 

acelerar a redução do analfabetismo, tanto sobre a demanda atual, quanto sobre as 

gerações futuras. 

 

2.5.2. Diretrizes 

Não basta ensinar a ler e escrever. A Educação de Jovens e Adultos – EJA deve 

compreender a oferta de oportunidades de formação equivalentes aos referenciais 

curriculares para o ensino fundamental e para o ensino médio, condição necessária para 

que não venha a ser uma modalidade produtora de analfabetos funcionais.  

A modalidade do EJA deverá ser oferecida em diferentes formas e metodologias e com 

diferentes recursos instrumentais como a suplência presencial, semipresencial e não-

presencial, as telesalas e classes aceleradas, segundo os perfis de interesse e de 

disponibilidade de tempo dos públicos-alvo  existente.  

É necessária a produção e utilização de materiais didáticos e técnicas pedagógicas 

apropriadas, além da especialização do corpo docente.  

A integração dos programas de EJA com a educação profissional aumenta sua eficácia, 

tornando-os mais atrativos. Cursos de EJA podem e devem ser oferecidos aos locais de 

trabalho com o apoio dos empregadores.  

A partir do primeiro ano desse Plano e no período de quatro anos, a oferta do EJA no 

nosso município, deverá concentrar-se na rede municipal.  
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Para os fins do Plano Decenal Municipal de Educação, será considerado neste município, 

como “analfabeto funcional” todo aquele que: 

- Tendo 15 anos ou mais até 2006, tiver cursando o equivalente a cinco anos de 

escolaridade fundamental; 

- Tendo 15 anos ou mais até 2007, tiver cursando equivalente a seis anos de 

escolaridade fundamental; 

- Tendo 17 anos ou mais até 2010, não tiver completado o equivalente ao ensino 

fundamental; 

- Tendo 19 anos ou mais até 2014, não tiver completado  equivalente a ensino médio. 

 

De acordo com a Carta Magna (art. 208, I), a modalidade de ensino “Educação de Jovens 
e Adultos”, no nível fundamental deve ser oferecida gratuitamente pelo Estado a todos os 
que a ele não tiveram acesso na idade própria. É um direito público, por isso compete aos 
poderes públicos disponibilizarem os recursos para atender a essa educação. Uma tarefa 
dessa envergadura necessita da garantia e programação de recursos necessários. É 
importante também, uma efetiva contribuição da sociedade civil, pois dificilmente o 
analfabetismo será erradicado sem uma ampla mobilização da comunidade. Assim as 
metas a seguir tornam-se imprescindíveis nas suas implementações, com vista à 
construção da cidadania no nosso município e requer um esforço com responsabilidade 
partilhada entre a União, Estado, Município e a sociedade civil organizada.  

 

2.5.3. Objetivos e Metas 

1- No primeiro ano de implantação desse Plano, organizar e racionalizar a oferta em 

todas as escolas do município, seguindo um planejamento que satisfaça a esse fim, 

com eficiência, observando os interesses da demanda. 

2- Selecionar os professores do EJA, seguindo o perfil definido pela Secretaria Municipal 

de Educação.  

3- Dispor dos materiais instrucionais para o atendimento de todos os alunos inscritos.  

4- Realizar, até o final de 2007, o censo municipal do analfabetismo funcional e 

identificar, no município, as pessoas residentes dos grupos de idade de 18 a 19 e de 

20 a 24 anos, priorizar o atendimento a esses dois grupos etários e organizar 

coordenadamente com as escolas e a SME, a oferta do EJA para esses públicos-alvo.  

5- A Secretaria Municipal de Educação deverá efetuar o monitoramento contínuo das 

freqüências dos alunos matriculados com os propósitos de assegurar: 

- maior eficiência na aplicação de recursos públicos, controlando a evasão; 
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- o bom desempenho gerencial da coordenação pedagógica e das escolas 

envolvidas; 

- a qualidade do ensino e da aprendizagem.  

6- Garantir que a oferta do EJA seja acompanhada, segundo a sua peculiar estruturação 

curricular, da organização de plantões de atendimento aos alunos.  

7- Realizar a avaliação externa dos alunos do município concluintes dos cursos na 

modalidade EJA.  

8- Organizar uma rede de cooperação entre as escolas que oferecem o EJA.  

9- Matricular, até 2007, pelo menos 40% de adultos com 25 anos ou mais, residentes no 

município, que estiverem fora da escola e não tiverem concluído o ensino fundamental 

e até 2014 atingir 100%. 

10- Matricular, até 2006, pelos menos 30% de jovens com 20 a 24 anos, que no 

levantamento de 2005, ainda estiverem fora da escola e não concluíram o ensino 

médio.  

11- Estabelecer programa municipal para assegurar que as escolas públicas de ensino 

fundamental e médio ofereçam programas de alfabetização e exames para jovens e 

adultos, de acordo com as diretrizes curriculares nacionais.  

12- Estabelecer políticas que facilitem parcerias para o aproveitamento dos espaços 

ociosos existentes na comunidade, bem como o efetivo aproveitamento do potencial 

de trabalho comunitário das entidades da sociedade civil, para a educação de jovens e 

adultos.  

13- Reestruturar e fortalecer, na Secretaria Municipal de Educação, setor próprio 

incumbido de promover a educação de jovens e adultos.  

14- Expandir a oferta de programas de educação a distância na modalidade Educação de 

Jovens e Adultos, incentivando o seu aproveitamento nos cursos presenciais.  

15- Associar ao ensino fundamental para jovens e adultos a oferta de cursos básicos de 

formação profissional.  

16- Dobrar em cinco anos e quadruplicar em dez anos a capacidade de atendimento nos 

cursos de nível médio para jovens e adultos.  

17- Incentivar as instituições de educação superior a oferecer cursos de extensão para 

prover as necessidades de educação continuada de adultos, tenham ou não formação 

de nível superior. 
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18- Articular as políticas de educação de jovens e adultos com as de proteção contra o 

desemprego e de geração de empregos.  

19- Articular as políticas de educação de jovens e adultos com as de cultura, de sorte que 

sua clientela seja beneficiária de ações que permitam ampliar seus horizontes.  

20- Estabelecer a partir da aprovação do Plano Decenal Municipal de Educação, 

programas visando a alfabetizar jovens e adultos, em cinco anos, e até o final da 

década, erradicar o analfabetismo.  

21- Incluir, a partir da aprovação do Plano Decenal Municipal de Educação, a Educação 

de Jovens e Adultos nas formas de financiamento da Educação Básica.  

 

Tabela 41 – SALINAS: Matrícula da educação de jovens e adultos em cursos presenciais 

– etapa da educação básica - por rede em 2005. 

DEPENDÊNCIA FUNDAMENTAL MÉDIO TOTAL 

ESTADUAL/IDENE 1221  1221 

TOTAL 1221 - 1221 

Fonte: IDENE 

Tabela 42 – SALINAS: Número de alunos e professores atuando na educação de jovens 

e adultos em cursos presenciais – etapas da educação básica – estadual- IDENE 2005. 

Categorias Alfabetização 1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 4ª Etapa Total 

Alunos 
1221 - - - - - 

Professores 89 - - - - - 

Relação 

aluno/Professor 

13,7 - - - - - 

Fonte: IDENE. 

 

2.6. EDUCAÇÃO ESPECIAL 

2.6.1. Histórico 

A Constituição Brasileira de 1988, além das garantias fundamentais gerais da pessoa 

humana, relacionou alguns direitos peculiares das pessoas com deficiência. O texto 

constitucional, embora tenha se utilizado da expressão “pessoa portadora de deficiência”, 

não definiu o seu conceito e a abrangência. A Lei Federal 7.853/89, que dispõe sobre o 

apoio às pessoas com deficiência, também não delimitou, de forma esclarecedora, o 
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universo de seres humanos abrangidos por suas disposições protetivas. Em razão da 

deficitária conceituação legal do que vem a ser pessoa portadora de deficiência, estas, 

muitas vezes são confundidas com pessoas portadoras de enfermidades incapacitantes. 

O portador de deficiência é normalmente considerado um “doente”, incapaz, estando em 

situação de maior desvantagem, ocupando, no imaginário coletivo, a posição de alvo da 

caridade popular e da assistência social e não de sujeito de direitos sociais, entre os quais 

se inclui o direito à educação.  

A construção de uma sociedade inclusiva constitui processo de fundamental importância 

para o desenvolvimento e a manutenção de um município democrático. Entende-se por 

inclusão, a garantia a todos, do acesso contínuo ao espaço comum da vida em 

sociedade. Sociedade essa que deve estar orientada por relações de acolhimento à 

diversidade humana, de aceitação das diferenças individuais, de esforço coletivo na 

equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, em todas as 

dimensões da vida.  

A inclusão educacional é parte integrante nesse processo e contribuirá essencialmente 

para definir seus rumos.  

A Educação tem hoje, um grande desafio: garantir o acesso aos conteúdos básicos que a 

escolarização deve proporcionar a todos os indivíduos – inclusive àqueles com 

necessidades especiais, particularmente alunos que apresentam significativas diferenças 

físicas, sensoriais ou intelectuais, decorrentes de fatores genéticos, inatos ou ambientais, 

de caráter temporário ou permanente, condutas típicas de síndromes/quadro psicológicos, 

neurológicos ou psiquiátricos.  

Verifica-se a necessidade, no nosso município, de se reestruturar os sistemas de ensino, 

que devem organizar-se para dar respostas às necessidades educacionais dos alunos, 

que deverão ser alcançados pelo esforço de todos, no reconhecimento dos direitos dos 

cidadãos. O principal direito refere-se à preservação da dignidade e à busca da identidade 

como cidadão.  

As pessoas que apresentam necessidades especiais, sustentam-se na fundamentação 

dos seguintes princípios: 

1. a preservação da dignidade humana; 

2. a busca da identidade, 

3. o exercício da cidadania. 
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A reflexão desses princípios favorece o encontro das possibilidades, das capacidades de 

que cada um, facilitando a verdadeira inclusão.  

Em nosso município, ainda há momentos de rejeição ao outro, ao diferente, impedindo-o 

de sentir-se, de perceber-se, de respeitar-se e apresentar-se como pessoa. A educação, 

ao adotar a diretriz inclusiva no exercício de seu papel socializador e pedagógico, buscará 

estabelecer relações pessoais e sociais de solidariedade, sem máscaras, sem 

preconceitos, fazendo com que todos percebam-se como dignos e iguais na vida social.  

Se cada criança ou jovem brasileiro com necessidades educacionais especiais tiver 

acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como 

necessários para o exercício da cidadania, estaremos dando um passo decisivo para a 

constituição de uma sociedade justa e solidária.  

O convívio escolar permite a efetivação das relações de respeito, identidade e dignidade.  

A inclusão escolar constitui uma proposta de igualdade de direitos e de oportunidades 

educacionais para todos, embora encontre ainda sérias resistências, que manifestam 

principalmente, contra a idéia de que todos devem ter acesso garantido à escola comum. 

A Constituição Federal impõe às autoridades e à sociedade brasileira a obrigatoriedade 

de efetivar essa política, como um direito público, atingindo toda a educação básica.  

 

 

2.6.2. Diagnóstico 

A Constituição Federal estabelece o direito às pessoas com deficiência de receberem 

educação preferencialmente na rede regular de ensino (art. 208, III). A diretriz atual é a da 

plena integração dessas pessoas em todas as áreas da sociedade. Trata-se de duas 

questões – o direito à educação, comum a todas as pessoas, e o direito de receber essa 

educação sempre que possível junto às demais pessoas nas escolas “regulares”.  

A legislação, no entanto, é sábia em determinar preferência para essa modalidade de 

atendimento educacional, ressaltando os casos de excepcionalidade em que as 

necessidades do educando exigem outras formas de atendimento. As políticas recentes 

têm indicado três situações possíveis para a organização do atendimento; participação 

nas classes comuns, sala especial e escola especial. Todas as possibilidades têm por 

objetivo a oferta de educação de qualidade.  
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Diante dessa política, a educação especial no nosso município é bastante precária, 

porque ainda não dispomos desse atendimento, devido a uma série de fatores, como a 

eliminação das barreiras arquitetônicas nas escolas, a adoção de material didático-

pedagógico adequado, a qualificação dos profissionais de magistério, a adequação das 

instalação sanitárias, que atualmente dificultam a integração dessas pessoas no ensino 

regular.  

Tudo isso constitui um desafio imenso para o nosso município, que busca alternativas 

para suas adaptações curriculares, a qualificação dos professores para o atendimento nas 

escolas regulares e especialização dos professores para o atendimento nas novas 

escolas especiais, materiais didáticos - pedagógicos adequados para as diferentes 

necessidades, adaptação de escolas para que os alunos especiais possam transitar sem 

transtornos e o transporte escolar adequado, oferecido pelo setor público. 

Existem testes que podem ser aplicados pelos professores, para a identificação desses 

problemas e seu tratamento adequado.  

No desenvolvimento e na aprendizagem das crianças, jovens e adultos com necessidades 

especiais, a articulação e a cooperação entre os setores da educação, saúde e 

assistência são fundamentais e potencializam a ação de cada um deles. O atendimento 

não se limita a área educacional, mas envolve especialistas, sobretudo na área da saúde 

e da psicologia e depende da colaboração de diferentes órgãos do poder público, 

principalmente os vinculados à saúde, assistência e promoção social, inclusive em termos 

de recursos. Para a população de baixa renda, há ainda a necessidade de ampliar com a 

colaboração dos Ministérios da Saúde e da Previdência, órgãos oficiais e entidades não-

governamentais de assistência social, os atuais programas para oferecimento de órteses 

e próteses de diferentes tipos.  

O Programa de Renda Mínima Associado a Ações Sócio-educativas (Lei nº 9.533/97), 

estendido a essa clientela, é um importante meio de garantia ao acesso e à freqüência à 

escola.  

Não há como ter uma escola regular eficaz quanto ao desenvolvimento e aprendizagem 

dos alunos especiais, sem que seus professores, pessoal administrativo e auxiliar sejam 

preparados para atendê-los adequadamente. Organizações da sociedade civil de 

natureza filantrópica que envolvem pais, têm sido exemplos de compromisso e de 

eficiência no atendimento educacional dessa clientela.  



 

               PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 

Estado de Minas Gerais 

 

 

 

Considerando que o aluno especial pode ser também da escola regular, os recursos 

devem estar previstos no sistema de financiamento do ensino fundamental.  

 

2.6.3. Diretrizes 

A educação especial se destina às pessoas com necessidades especiais no campo da 

aprendizagem, originadas quer de deficiência física, sensorial, mental ou múltipla, quer de 

características como altas habilidades, superdotação ou talentos.  

A integração dessas pessoas no sistema de ensino regular está assegurada em diretriz 

constitucional (art. 205, III), fazendo parte da política governamental há pelo menos uma 

década. Mas, apesar desse longo período, a diretriz ainda não produziu a mudança 

necessária na realidade escolar, de sorte que todas as crianças, jovens e adultos com 

necessidades especiais sejam atendidos em escolas regulares, sempre que for 

recomendado pela avaliação de suas condições pessoais. Uma política explícita de 

acesso à educação, de responsabilidade da União, dos Estados, Distrito Federal e 

Municípios, é a condição para que as pessoas especiais tenham assegurados seus 

direitos à educação. Tal política abrange: o âmbito social, do reconhecimento das 

crianças, jovens e adultos especiais como cidadãos de estarem integrados na sociedade; 

o âmbito educacional, tanto nos aspectos administrativos (adequação de espaço escolar, 

de seus equipamentos e materiais pedagógicos), quanto na qualificação dos professores 

e demais profissionais envolvidos. O ambiente escolar como um todo, deve ser 

sensibilizado para uma perfeita integração. Propõe-se uma escola integrada, inclusiva, 

aberta à diversidade dos alunos, com a participação da comunidade.  

A educação especial, como modalidade de educação escolar, terá que ser promovida 

sistematicamente nos diferentes níveis de ensino.  

A União tem papel essencial e insubstituível no planejamento e direcionamento da 

expansão do atendimento, uma vez que as desigualdades regionais na oferta educacional 

atestam uma enorme disparidade nas possibilidades de acesso à escola por parte dessa 

população especial.  

Quanto mais cedo se der a intervenção educacional, mais eficaz ela será, produzindo 

efeitos mais profundos no desenvolvimento dos educandos.  

Por isso, o atendimento deve começar precocemente, como forma preventiva. Caso não 

seja possível o atendimento durante a educação infantil, tem que se detectar as 
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deficiências, como as visuais e auditivas, quando a criança ingressa no ensino 

fundamental.  

 

2.6.4. Objetivos e Metas 

1- Oferecer no município em parceria com as áreas de saúde e assistência, programas 

destinados a oferta da estimulação precoce para as pessoas com deficiência em 

instituições especializadas ou regulares de educação infantil, especialmente creches, 

atingindo um população de 75% em 2010 e 100% até 2015. 

2- Generalizar, em cinco anos, como parte dos programas de formação em serviço, a 

oferta de cursos sobre o atendimento básico a educandos especiais, para os 

professores em exercício na educação infantil e no Ensino Fundamental, utilizando 

inclusive a TV Escola e outros programas de educação a distância.  

3- Garantir a generalização, em cinco anos, da aplicação de testes de acuidade visual e 

auditiva em todas as instituições  

Nos primeiros cinco anos de vigência deste plano, redimensionar, conforme as 

necessidades da clientela, incrementando, se necessário, as classes especiais, sala de 

recursos, de forma a favorecer e apoiar a integração dos educandos com necessidades 

especiais em classes comuns.  

4- Implantar em até 03 (três) anos, no município, em parceria com as áreas de saúde, 

assistência social, trabalho e com organizações da sociedade civil, um centro 

especializado, destinado ao atendimento de pessoas com baixo desenvolvimento de 

aprendizagem.  

5- Tornar disponível, dentro de 10 anos, livros didáticos falados, em braille e em 

caracteres ampliados para todos os alunos cegos e para os de visão sub-normal do 

ensino fundamental.  

6- Estabelecer programas para equipar em 10 anos, as escolas de educação básica que 

atendam educandos surdos e aos de visão sub-normal, com aparelhos de 

amplificação sonora e outros equipamentos que facilitem a aprendizagem.  

7- Implantar, em cinco anos, e generalizar em dez anos, o ensino da Língua Brasileira de 

Sinais pra os alunos surdos e, sempre que possível, para seus familiares e para o 
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profissional da unidade escolar, mediante programa de formação de monitores, em 

parceria com organizações especializadas.  

8- Em conformidade com as metas n° 2, 3 e 4, da educação infantil e metas n° 4, 5 e 6, 

do ensino fundamental: 

a) Estabelecer, até o segundo ano de vigência deste plano, os padrões 

mínimos de infra-estrutura das escolas para o recebimento dos alunos especiais.  

b) A partir da vigência dos novos padrões, somente autorizar a construção de 

prédios escolares, públicos ou privados, com conformidade aos já definidos 

requisitos de infra-estrutura para atendimento aos alunos especiais.  

9- Definir, em conjunto com as entidades da área, nos dois primeiros anos de vigência 

deste plano, indicadores básicos de qualidade para o funcionamento de instituições de 

educação especial, públicas e privadas, e generalizar, progressivamente, sua 

observância. 

10- Ampliar o fornecimento e uso de equipamentos de informática de apoio à 

aprendizagem do educando com necessidades especiais, inclusive através de parceria 

com organizações da sociedade civil voltadas para esse tipo de atendimento.  

11- Assegurar, durante a década, transporte escolar com as adaptações necessárias aos 

alunos que apresentem dificuldades de locomoção. 

12- Assegurar a inclusão, no projeto pedagógico das unidades escolares, do atendimento 

às necessidades educacionais especiais de seus alunos, definindo os recursos 

disponíveis e oferecendo formação em serviço aos professores em exercício. 

13- Articular as ações de educação especial e estabelecer mecanismo de cooperação com 

a política de educação para o trabalho, em parceria com organizações governamentais 

e não-governamentais, para o desenvolvimento de programas de qualificação 

profissional para alunos especiais, promovendo sua colocação no mercado de 

trabalho. 

14- Estabelecer cooperação com as áreas de saúde, previdência e assistência social para, 

no prazo de dez anos, tornar disponíveis ósteses e próteses para todos os educandos 

com deficiências, assim como atendimento especializado de saúde, quando for o caso.  
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15- Incluir nos currículos de formação de professores, no nível médio, conteúdos e 

disciplinas específicas para a capacitação ao atendimento dos alunos especiais.  

16- Estabelecer um sistema de informações completas e fidedignas sobre a população a 

ser atendida pela educação especial, coletadas pelo censo educacional e pelos 

censos populacionais.  

17- Implantar gradativamente, a partir do primeiro ano deste plano, programas de 

atendimento aos alunos com altas habilidades nas áreas artísticas, intelectual ou 

psicomotora.  

18- Assegurar a continuidade do apoio técnico e financeiro às instituições privadas sem 

fim lucrativo com atuação exclusiva em educação especial, que realizem atendimento 

de qualidade, atestado em avaliação conduzida pelo respectivo sistema de ensino. 

Observar, no que diz respeito a essa modalidade de ensino, as metas pertinentes 

estabelecidas nos capítulos referentes aos níveis de ensino, à formação de professores e 

ao funcionamento e gestão. 

19- Construir um Centro de Educação para atendimento aos deficientes e garantir o 

recebimento dos alunos com necessidades especiais e o atendimento especializado 

(APAE). 

20- Realizar, em parceria com o Estado e União, um mapeamento de modo a identificar a 

população a ser atendida pela Educação Especial e organizar base de dados com 

todas as informações referentes a esta modalidade de ensino. 

21- Implantar gradativamente na rede municipal pelo menos 01 (uma) escola inclusiva em 

(três) anos, e alcançar as demais escolas nos 07 (sete) anos seguintes, observando o 

princípio da qualidade. 

22- Viabilizar a formação e/ou capacitação para os professores que atuem com turmas 

e/ou alunos especiais. 

23- Visar, na elaboração do currículo, a preparação do aluno para o mercado de trabalho, 

articulando com os órgãos e empresas locais a fim de que estes exercem seu papel 

social na comunidade. 

24- Acompanhar o cadastramento de todos os alunos com direito aos benefícios. 
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25- Adaptar, até o ano de 2010, todas as escolas, adequando-as às necessidades dos 

alunos especiais. 

26- Assegurar recursos pedagógicos e equipamentos para as turmas com alunos 

especiais. 

27- Garantir o transporte para todos os alunos com necessidades especiais. 

 

2.7. EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

2.7.1. Diagnóstico 

No Brasil não existe informações precisas sobre a oferta de formação para o trabalho, 

porque ela é heterogênea. Além das redes federais, estaduais e particulares, existem os 

programas de Governo-Ministério do Trabalho e cursos à distância, além de treinamentos 

em serviços e cursos técnicos oferecidos pelas empresas para os seus funcionários. 

O primeiro CENSO da Educação Profissional, iniciado pelo Ministério da Educação em 

1999, fornecerá dados abrangentes sobre os cursos básicos, técnicos e tecnológicos 

oferecidos pelas escolas técnicas federais, estaduais e municipais e pelos 

estabelecimentos (SESI, SENAI, SENAC, SESC e outros), até aqueles ministrados por 

instituições empresariais, sindicais, comunitárias e filantrópicas. A diversidade é positiva, 

pois permite atender a uma demanda variada. Mas há fatores preocupantes. O principal 

deles é a pequena oferta, embora estime-se que já atinja cinco milhões de trabalhadores. 

Ainda assim, está longe de alcançar a população jovem que precisa preparar-se para o 

mercado de trabalho e os adultos que precisam readaptar-se. Associada a este fato está 

a limitação de vagas oferecidas nos estabelecimentos públicos, principalmente na rede de 

escolas federais de nível técnico que aliam a formação de nível médio. 

As diretrizes da educação profissional proposta neste plano buscam superar-se, ao prever 

que o cidadão brasileiro deve galgar, com apoio do poder público, níveis altos de 

escolarização, até porque, estudos têm demonstrado que o aumento de um ano na média 

educacional da população economicamente ativa determina um incremento de 5,5% do 

PIB (Produto Interno Bruto). Nesse contexto, a elevação da escolaridade do trabalhador 

coloca-se como essencial para a inserção competitiva do Brasil no mundo globalizado.  
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2.7.2. Diretrizes 

A educação profissional deverá ser oferecida beneficiando os estudantes residentes no 

município de Salinas, proporcionando condições de, ao término do curso, o ingresso no 

mercado de trabalho, evitando assim o êxodo desses jovens, para os grandes centros. 

Deverá haver o envolvimento e a colaboração da União, Estado e o Município de Salinas 

e entre governos e agentes econômicos privados, com vistas a:  

- Seletividade da oferta segundo estudos sobre vocações econômicas locais e da região 

e de tendências e oportunidades de mercado.  

Criação de um Centro Educacional profissionalizante no município ou na região 

observando as recomendações do Fórum Regional de Educação Profissional e basear-se 

em estudo de mercado e na identificação das tendências de emprego na região. 

 

2.7.3. Objetivos e Metas 

1- Implantar laboratórios de informática nas escolas estaduais de ensino médio do município, até o 

segundo ano desse Plano (2006), como suporte para o domínio de diretrizes tecnológicas pelos 

alunos e para facilitar o seu prosseguimento de estudos posteriores ao ensino médio e  sua 

inserção no mercado de trabalho. 

2- Fazer e manter atualizado o cadastro de instituições e o CENSO da educação 

profissional do município e da região e ampliar em 40% até 2008, em 70% até 2010, e 

em 98% até 2014, a oferta global de educação profissional, para estudantes 

concluintes do ensino médio oferecida pelo município. 

3- Utilizar os canais educativos televisivos e radiofônicos, para a disseminação de 

programas culturais e educativos, assegurando às escolas e à comunidade condições 

básicas de acesso a esses meios.  

4- Buscar parceiros com empresas e com escolas técnicas federais para a difusão de 

programas de formação a distância.  

5- Estabelecer convênios com universidades para promover a formação profissional em 

serviços. 

6- Apoiar e assegurar às escolas públicas de nível médio, o acesso à televisão educativa 

e a outras redes de programação educativo-cultural, fornecendo equipamentos 

necessários a promoção e integração no projeto pedagógico da escola.  
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7- Instalar, em 06 anos, computadores em todas as escolas públicas do município e 

promover condições de acesso a internet.  

8- Estabelecer convênio com escolas de formação técnica para o oferecimento de cursos 

básicos para agricultores, voltados para a melhoria do nível técnico das práticas 

agrícolas e da preservação ambiental, dentro da perspectiva do desenvolvimento auto-

sustentável.  

 

2.8. Formação dos professores e valorização do Magistério 

2.8.1. Diagnóstico 

Os objetivos centrais do Plano só serão alcançados se for promovida, simultaneamente à 

sua implementação, a valorização do magistério. Essa valorização só pode ser obtida por 

meio de uma política global de magistério, qual implica em: 

- formação profissional inicial; 

- adequação das condições de trabalho, salário e estabelecimento de plano de 

carreira adequado; 

- implementação de programa de formação continuada. 

A simultaneidade dessas três condições, mais do que uma conclusão lógica, é uma lição 

extraída da prática. Esforços dos sistemas de ensino e, especificamente, das instituições 

especializadas em qualificar e formar professores têm se tornado pouco eficazes na 

produção e melhoria da qualidade do ensino. Ano após ano grande número de 

professores abandona o magistério devido aos baixos salários e às precárias condições 

de trabalho nas escolas. Formar mais e melhor os profissionais do magistério é apenas 

uma parte da tarefa. É preciso criar condições que mantenham o entusiasmo inicial, a 

dedicação e a confiança nos resultados do trabalho pedagógico. É preciso que os 

professores possam vislumbrar perspectivas de crescimento profissional e de 

continuidade de seu processo de formação. Se, por um lado, tenha que se repensar a 

própria formação em vista dos desafios presentes e das novas exigências no campo da 

educação, que exige profissionais cada vez mais qualificados e permanentemente 

atualizados, desde a educação infantil até a educação superior (e isso não é um questão 

meramente técnica de oferta de maior número de cursos de formação inicial e de cursos 

de qualificação) por outro, torna-se fundamental manter na rede de ensino, e com 
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perspectivas de aperfeiçoamento constante, os bons profissionais do magistério. Salário 

digno e carreira de magistério são componentes essenciais ao processo. A avaliação de 

desempenho também tem importância nesse contexto e deve ser implementada de modo 

a produzir resultados positivos. 

Em conformidade com esse diagnóstico, o Plano Decenal Municipal de Educação 

estabelece diretrizes e metas relativas à melhoria das escolas, quer no tocante aos 

espaços físicos, à infra-estrutura, aos instrumentos e materiais pedagógicos e de apoio, 

aos meios tecnológicos, etc., quer no que diz respeito à formulação das propostas 

pedagógicos, à participação dos profissionais da educação na elaboração dos Projetos 

Pedagógico da escola e nos conselhos escolares quer, ainda, quanto à formulação dos 

planos de carreira e de remuneração do magistério e do pessoal administrativo e de 

apoio.  

É fundamental que os dados sobre a necessidade de qualificação sejam elencados a fim 

de se dimensionar o esforço a ser aplicado para alcançar o patamar mínimo de formação 

exigido.  

No campo da remuneração, devem ser aplicados, obrigatoriamente, pelo menos 60% dos 

recursos do FUNDEF na remuneração do pessoal de magistério em efetivo exercício de 

suas atividades no ensino fundamental público (Lei 9.429/96, art. 7º). 

Para o cumprimento da lei 9.429/96 deverá ser elaborado no prazo máximo de 02 anos 

após a publicação deste Plano, o Plano de Carreira do Magistério como instrumento 

importante na valorização da categoria.  

 

2.8.2. Diretrizes 

A qualificação de pessoal docente apresenta-se hoje como um dos maiores desafios para 

o Plano Nacional de Educação e o poder público precisa dedicar-se prioritariamente à 

solução deste problema. A implementação de políticas públicas de formação inicial e 

continuada dos profissionais da educação é uma condição e um meio para o avanço 

científico e tecnológico e, portanto, para o desenvolvimento do país, uma vez, que a 

produção do conhecimento e a criação de novas tecnologias dependem do nível e da 

qualidade da formação das pessoas.  
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A valorização do magistério implica, pelo menos, os seguintes requisitos: 

- uma formação profissional que assegure o desenvolvimento da pessoa do educador 

enquanto cidadão e profissional, o domínio dos conhecimentos objeto de trabalho com 

os alunos e os métodos pedagógicos que promovam a aprendizagem;  

- um sistema de educação continuada que permita ao professor um crescimento 

constante de seu domínio sobre a cultura letrada, dentro de uma visão crítica e da 

perspectiva de um novo humanismo; 

- jornada de trabalho de acordo com a jornada dos alunos, centrada num único 

estabelecimento de ensino e que inclua o tempo necessário para as atividades 

complementares ao trabalho em sala de aula;  

- salário digno e competitivo no mercado de trabalho com outras ocupações que 

requerem nível equivalente de formação; 

- compromisso social e político do magistério. 

O compromisso com a aprendizagem dos alunos, o respeito a que têm direito como 

cidadãos, o interesse pelo trabalho e participação no trabalho de equipe na escola implica 

na valorização do magistério, que depende, pelo lado do poder público, da garantia de 

condições adequadas de formação e de remuneração e, pelo lado dos profissionais do 

magistério, do bom desempenho nas atividades. Dessa forma, há que se prever na 

carreira, sistemas de ingresso, promoção e afastamentos periódicos para estudos que 

levem em conta as condições de trabalho e de formação continuada e a avaliação do 

desempenho dos professores.  

Na formação inicial é preciso superar à histórica dicotomia entre teoria e prática e o 

divórcio entre a formação pedagógica e a formação no campo dos conhecimentos 

específicos que serão trabalhados em sala de aula.  

A formação continuada assume uma grande importância, em decorrência do avanço 

científico e tecnológico e de exigência de um nível de conhecimentos sempre mais 

amplos e profundos na sociedade moderna. Este Plano deverá dar especial atenção à 

formação permanente (em serviço) dos profissionais da educação.  
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Quanto à remuneração, é indispensável que níveis mais elevados correspondam a 

exigências maiores de qualificação profissional e de desempenho.  

Este Plano estabelece diretrizes para a formação dos profissionais da educação e sua 

valorização. Os cursos de formação deverão obedecer, em quaisquer de seus níveis e 

modalidades, aos seguintes princípios: 

a) sólida formação teórica nos conteúdos específicos a serem ensinados na educação 

básica, bem como nos conteúdos especificamente pedagógicos; 

b) ampla formação cultural; 

c) atividade docente como foco formativo; 

d) contato com a realidade escolar desde o início até o final do curso, integrando a teoria 

e a prática pedagógica; 

e) pesquisa como princípio formativo; 

f) domínio das novas tecnologias de comunicação e da informação e capacidade para 

integrá-las à prática do magistério; 

g) análise dos temas atuais da sociedade, da cultura e da economia; 

h) inclusão das questões relativas a educação dos alunos com necessidades especiais e 

das questões de gênero e de etnia nos programas de formação;  

i) trabalho coletivo interdisciplinar; 

j) vivência, durante o curso, de formas de gestão democrática do ensino. 

 

2.8.3. Objetivos e Metas 

1- Garantir a implementação, já a partir do primeiro ano de implantação do Plano, dos 

planos de carreira para o magistério, elaborados e aprovados de acordo com a Lei n° 

9.424/96. 

2- Garantir igualmente, os novos níveis de remuneração em todos os sistemas de ensino, 

com piso salarial próprio, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Conselho 

Nacional de Educação, assegurando a promoção por mérito.  
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3- Identificar e mapear no primeiro ano de implantação do Plano, professores leigos ou 

sem habilitação específica, para serem aproveitados em outras áreas e ou favorecer-

lhes a habilitação.  

4- Estabelecer, dentro de um ano, diretrizes e parâmetros curriculares para os cursos 

superiores de formação de professores e de profissionais da educação pra os 

diferentes níveis de ensino.  

5- Desenvolver programas de educação a distância que possam ser utilizados também 

em cursos semi-presenciais modulares, de forma a tornar possível o cumprimento da 

meta n° 04. 

6- Implantar gratuitamente, nas redes públicas de ensino, jornada de tempo integral de 

trabalho para professores, de acordo com a necessidade e com critérios previamente 

estabelecidos e, sempre que possível, em uma única escola. 

7- Garantir a implantação de Programa de Avaliação de Desempenho Individual de todos 

os profissionais da educação, definindo em lei própria, no prazo de 02 (dois) anos. 

 

2.9.  FINANCIAMENTO E GESTÃO 

2.9.1. Diagnóstico 

A fixação de um plano de metas exige definição de custos assim como a identificação dos 

recursos disponíveis e das estratégias para sua ampliação, a partir da constatação da 

necessidade de maior investimento. Os percentuais constitucionalmente vinculados à 

manutenção e ao desenvolvimento do ensino devem representar ponto de partida para a 

formulação e implementação de metas educacionais. Existe uma imagem equivocada de 

que esta fonte representa valor elevado. A vinculação é realizada em relação às receitas 

resultantes de impostos, e não à totalidade dos recursos orçamentários. O orçamento 

fiscal da União de 1998, por exemplo, equivalia a 325,6 bilhões, sendo o orçamento da 

seguridade social da ordem de 105 bilhões. A receita vinculada à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, no nível federal, não chegou a 4 bilhões, valor que não cobre 

os gastos com instituições do ensino superior.  

 

Tabela 43 – SALINAS: Número de alunos concluintes do ensino fundamental, das 
diferentes redes de ensino em 2005. 
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REDE NÚMERO DE ALUNOS 
ESTADUAL 756 

MUNICIPAL 73 

PARTICULAR 42 

TOTAL 871 

 
 
 VALORIZAÇÃO E FORMAÇÃO DO PESSOAL DO MAGISTÉRIO 
Tabela 44 – SALINAS: Funções docentes existentes na rede municipal de ensino em 

2005. 

Etapas e Modalidades de 

Ensino 

REGIME DE TRABALHO 

Efetivos Contratados total 

Educação Infantil (Creche) - 52 52 

Educação Infantil (Pré-escola) 45 11 56 

Ensino Fundamental (1ª a 4ª) Séries 130 15 145 

Ensino Fundamental (5 a 8ª) Séries 04 30 34 

Educação de Jovens e Adultos - - - 

Total 179 108 287 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação. 

Tabela 45 – SALINAS: Funções docentes existentes na rede estadual de ensino em 

2005. 

Etapas e Modalidades de 

Ensino 

REGIME DE TRABALHO 

Efetivos Contratados total 

Educação Infantil (Creche) - - - 

Educação Infantil (Pré-escola) - - - 

Ensino Fundamental (1ª a 4ª) Série 62 14 76 

Ensino Fundamental (5 a 8ª) Série 66 100 166 

Ensino Médio 18 50 68 

Total 146 164 310 

Fonte: Escolas Estaduais. 

 
Tabela 46 – SALINAS: Docente da rede municipal de ensino, ocupando outras funções 
em 2005. 

Etapas e Modalidades de 

Ensino 

REGIME DE TRABALHO 

Efetivos Contratados total 
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Bibliotecário 05 - 05 

Eventual 06 - 06 

Outros 22 - 22 

Total 33 - 33 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação. 

 

Tabela 47 – SALINAS: Docente da rede estadual de ensino ocupando outras funções em 

2005. 

Funções 
REGIME DE TRABALHO 

Efetivos Contratados total 

Bibliotecário 11 - 11 

Eventual 07 - 07 

Outros 06 - 06 

Total 24 - 24 

Fonte: Escolas Estaduais. 

 

 

 

Tabela 48 – SALINAS: Pessoal não docente da rede municipal de ensino em 2005. 

Funções 
REGIME DE TRABALHO 

Efetivos Contratados total 

DIRETOR 
- 06 06 

VICE- DIRETOR - - - 

SUPERVISOR 02 - 02 

ORIENTADOR - - - 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 17 - 17 

SERVIÇOS GERAIS 122 15 137 

TOTAL 141 21 162 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação. 

 
Tabela 49 – SALINAS: Pessoal não docente da rede estadual de ensino em 2005. 

Funções 
REGIME DE TRABALHO 

Efetivos Contratados total 
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DIRETOR 
08 02 10 

VICE- DIRETOR 07 01 08 

SUPERVISOR 04 12 16 

ORIENTADOR 01 01 02 

TÉCNICO ADMINISTRATIVO 35 04 39 

SERVIÇOS GERAIS 34 60 94 

TOTAL 89 80 169 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação. 

 

Tabela 50 – SALINAS: Formação do pessoal atuando na rede municipal de ensino em 
2005. 
            

             Nível de formação 

 

Atuação  

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

ENSINO MÉDIO 

Ensino Superior Pos Graduação 

 

Licenciatura  

Completo S  

Licenciatura 

 

Especia 

lização 

 

Mestra 

do 

 

Doutora 

do Incom- 

pleto 

Comple- 

to 

Magisté 

rio 

Outra  

formação 

C 

Magis 

tério 

S 

Magis 

tério 

C 

Magis 

tério 

S 

Magis 

tério 

Número de Professores 03 14 98 29 105 04 - - - - - 

 E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 IN
F

A
N

T
IL

 

C
re

ch
e 

 

C/ curso  

Especifico  

 

- 

 

12 

 

16 

 

23 

 

01 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

P
ré

 -
 E

sc
o

la
r  

S/ curso  

Especifico  

 

01 

 

02 

 

27 

 

- 

 

26 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Ensino 

fundamental  

Ciclo 1ª a 

4ª série 
02 - 42 03 64 - - - - - - 

Ciclo 5ª a 

8ª série 
- - 13 03 14 04 - - - - - 

Ens. Médio  Profissiona 

lizante 
- - - - - - - - - - - 

Curso Normal em Níveo 

Médio 
- - - - - - - - - - - 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação. 

 

Tabela 51 – SALINAS: Formação do pessoal atuando na rede estadual de ensino em 
2005. 
            

             Nível de formação 

 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

 

ENSINO MÉDIO 

Ensino Superior Pos Graduação 

 

Licenciatura  

Completo S  

Licenciatura 

 

Especia 

 

Mestra 

 

Doutora 
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Atuação  Incom- 

pleto 

Comple- 

to 

Magisté 

rio 

Outra  

formação 

C 

Magis 

tério 

S 

Magis 

tério 

C 

Magis 

tério 

S 

Magis 

tério 

lização do do 

Número de Professores - - 99 10 165 52 03 - - - - 

 E
D

U
C

A
Ç

Ã
O

 IN
F

A
N

T
IL

 

C
re

ch
e 

 

C/ curso  

Especifico  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

P
ré

 -
 E

sc
o

la
r  

S/ curso  

Especifico  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Ensino 

fundamental  

Ciclo 1ª a 

4ª série 
- - 55 - 38 02 - - - - - 

Ciclo 5ª a 

8ª série 
- - 40 06 83 35 02 - - - - 

Ens. Médio  Profissiona 

lizante 
- - 04 04 44 15 01 - - - - 

Curso Normal em Níveo 

Médio 

           

 

Tabela 52 – Ministério da Educação – despesa por fonte (R$ milhões) 

Fonte 1995 % 1996 % 1997 % 1998 % 1999 % 
Recursos ordinários  
Manutenção e 
desenvolvimento do 
ensino – art. 212 CF 
Salário Educação  
 
Contribuição Social sem 
lucro das pessoas 
jurídicas 
 
Contribuição social para 
seguridade social.  
 
Fundo de estabilização 
fiscal – FEF  
 
Recursos diretamente 
arrecadados 
 
Recursos de 
concessões e 
permissões 
Outros 

0 
 
 
 
 
 

3489 
370 

 
 

271 
 
 
 

356 
 
 
 
 

3388 
 
 

575 

0 
 
 
 
 
 

38,5 
4,1 

 
 

3,0 
 
 
 

3,9 
 
 
 
 

37,4 
 
 
6,3 

0 
 
 
 
 
 

4.788 
486 

 
 

259 
 
 
 

787 
 
 
 
 

1.632 
 
 

530 

0 
 
 
 
 
 

52,3 
5,3 

 
 

2,8 
 
 
 

8,6 
 
 
 
 

17,8 
 
 

5,8 

977 
 
 
 
 
 

3.360 
613 

 
 

39 
 
 
 

1099 
 
 
 
 

2.440 
 
 

495 

10,1 
 
 
 
 
 

34,9 
6,4 
 
 
0,4 
 
 
 
11,4 
 
 
 
 
25,3 
 
 
5,1 

478 
 
 
 
 
 

3.831 
619 

 
 

161 
 
 
 
0 
 
 
 
 
3.733 
 
 
518 

4,4 
 
 
 
 
 

35,8 
5,7 
 
 
1,5 
 
 
 
0 
 
 
 
 
34,7 
 
 
4,8 

1.138 
 
 
 
 
 

3.826 
738 

 
 

529 
 
 
 

694 
 
 
 
 

2.152 
 
 

246 

0,26 
 
 
 
 
 

34,5 
6,7 

 
 

4,8 
 
 
 

6,3 
 
 
 
 

19,4 
 
 

2,2 
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0 
 

621 
 

 
0 
 

6,8 

 
0 
 

671 
 

 
0 
 

7,4 

 
0 
 

620 

 
0 
 
6,4 

 
496 
 
931 

 
4,5 
 
13,3 

 
0 
 

.762 

 
0 
 

15,9 

Total 9070 100 9.153 100 9.643 100 10.768 100 11.085 100 
 

A Constituição definiu uma divisão de responsabilidade entre União, Estados e 

Municípios, estabelecendo a organização dos sistemas de ensino em regime de 

colaboração. As Tabelas 52 e 53 mostram o retrato dos gastos com educação em todas 

as esferas administrativas. 

 

Tabela 53 – Gastos diretos com educação nas administrações públicas – 1997 

Natureza da 
despesa 

Esfera de governo Municípios Todas as 
esferas União Estados 

Pessoal e encargos 
sociais 

 
Transferências 
de Assistência e 
previdência 
 
Outras despesas 
correntes 
 
Investimentos 
 
Inversões 
financeiras 

4.027.842.317 
 
2.413.067.152 
 
 
2.430.273.641 
 
603.634.891 
 
152.685.812 
 
 

12.275.243.303 
 
2.983.201.731 
 
 
3.067.446.542 
 
917.226.164 
 
12.132.874 

7.214.711.927 
 
913.985.248 
 
 
3.119.763.513 
 
717.058.074 
 
2.955.326 

23.517.797.547 
 
6.310.524.129 
 
 
8.617.483.696 
 
2.237.919.129 
 
167.774.012 

Total  9.627.503.814 19.256.250.613 11.968.474.055 40.851.228.512 
 

Tabela 54 – Gastos com educação – esferas federativas – 1997 

Ente Federativo % 

União  
Estados 
Municípios 

23,6 
47,1 
29,3 

Antes da aprovação da Emenda n° 14, verificam-se várias distorções.  Para corrigir esta 

situação e para que os municípios não fossem tratados de forma distinta, foi criado o 

FUNDEF (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e 

Valorização do Magistério), que é composto de recursos equivalentes a 15% de alguns 

impostos (FPE, FPM, ICMS, IPI exp). 
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A proposta do FUNDEF é estabelecer um valor mínimo por aluno a ser despendido 

anualmente (fixado em 315 reais para os anos de 1998, 1999).  

A redistribuição dos recursos do fundo é equacionada de acordo com o número de 

matrículas. 60% do seu valor vai para o pagamento de profissionais do magistério em 

efetivo exercício e 40%, para a manutenção do ensino fundamental.  

O FUNDEF além de promover a eqüidade, foi o instrumento de uma política que induziu 

várias outras transformações:  

 Criação de contas únicas e específicas e dos Conselhos Municipais de 

Acompanhamento e Controle Social do FUNDEF, dando transparência à gestão.  

 A obrigatoriedade de planos de carreira com exigência de habilitação.  

A partir dessa redistribuição o FUNDEF, constituiu-se em instrumento fundamental para 

alcançar a meta prioritária da universalização.  

Alguns ajustes e aperfeiçoamentos são necessários, previsto na própria legislação, como 

garantir o financiamento da educação de jovens e adultos, educação infantil e ensino 

médio. Qualquer política de financiamento há de partir do FUNDEF, inclusive criação, no 

futuro, de um fundo único para toda a educação básica. Para tanto é necessário o 

compromisso do Congresso Nacional e dos poderes legislativos, que elaborarão os 

planos plurianuais e orçamentos que vigorarão no período.  

Financiamento e gestão estão ligados. A transparência da gestão de recursos financeiros 

garante a efetiva aplicação dos recursos destinados à educação, cumprindo o que 

determina a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que estabelece no § 5º do 

artigo 69, o repasse automático dos recursos vinculados, ao órgão gestor.  

O Governo Federal tem atuado de maneira descentralizada, direcionando os recursos 

diretamente às escolas, de modo a fortalecer sua autonomia. Nesse processo foi induzida 

a criação de Associações de Pais e Mestres ou de conselhos escolares.  

 

2.10.  O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E A QUALIDADE 

DO INVESTIMENTO SOCIAL EM EDUCAÇÃO BÁSICA 

O financiamento da educação deve ser reconhecido como um valor em si, requisito para o 

exercício pleno da cidadania, para o desenvolvimento humano e para a melhoria da 

qualidade de vida da população. Assim não será tratado neste plano como um problema 
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econômico, mas como uma questão de cidadania.  Diante desse enfoque, de nada 

adiantaria as previsões de dever do Estado e das rigorosas sanções aos agentes públicos 

em caso de desrespeito a esse direito, se não fossem dados os instrumentos para 

garanti-lo. Daí surge a primeira diretriz básica para o financiamento da educação que é a 

vinculação constitucional de recursos à manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Somente a garantia de recursos e seu fluxo regular possibilita o planejamento 

educacional.  

Outra diretriz importante é a gestão de recursos da educação por meio de fundos de 

natureza contábil e contas específicas, que permite um controle social mais eficaz e evita 

a aplicação excessiva de recursos nas atividades meio e as injunções de natureza 

política. 

Com o FUNDEF inaugurou-se uma outra importante diretriz que é a alocação de recursos 

segundo as necessidades e compromisso de cada sistema, expresso pelo número de 

matrículas, estimulando assim a universalização do ensino. O dinheiro é aplicado na 

atividade-fim, recebe mais quem tem mais alunos. Outra diretriz introduzida a partir do 

FUNDEF foi a equidade, que refere-se não só aos sistemas, mas aos alunos em cada 

escola. Assim de nada adianta receber dos fundos educacionais um valor por aluno e 

praticar gastos que privilegiem algumas escolas. A LDB preceitua que aos Municípios 

cabe exercer a função redistribuitiva com relação a suas escolas.  

O desafio é obter a adequação da aprendizagem a um padrão mínimo de qualidade. O 

conceito chave já não é mais o do valor mínimo, mas o de custo-aluno-qualidade, sendo 

este uma referência para a política de financiamento da educação, que deve ser 

considerada uma prioridade estratégica para um projeto nacional de desenvolvimento que 

favoreça a superação de desigualdades na distribuição de renda e a erradicação da 

pobreza.  

A Educação é uma responsabilidade do Estado e da sociedade e não apenas de um 

órgão. Evidentemente, a Secretaria Municipal de Educação há de ter o papel central no 

que se refere à educação escolar, tendo que se articular com ministérios e secretarias, 

reunindo competências de apoio técnico e recursos financeiros, em áreas de atuação 

comum.  
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2.10.1. Diretrizes 

A elaboração do orçamento anual deverá ser efetuada tendo como referências as 

políticas públicas e os respectivos projetos e programas estruturantes da Secretaria 

Municipal de Educação, assim como os contratos de gestão estabelecidos entre a 

secretaria e as escolas municipais.  

A proposta orçamentária anual deverá distinguir uma rubrica própria para as aplicações 

de recursos em ações de desenvolvimento profissional abrangendo a manutenção de um 

Centro de Referência do Professor e a oferta de cursos, seminários e a contratação de 

estudos e de pesquisa aplicados à educação básica no município.  

A proposta orçamentária deverá apresentar uma estimativa anual dos custos-aluno, 

especificando: 

 custo-aluno de creche mantida pelo município e aquele a ser repassado a entidade 

conveniada; 

 custo-aluno de pré-escola mantida diretamente pelo município e aquele a ser 

repassado a entidade conveniada; 

 custo-aluno de 1a a 4a série do ensino fundamental; 

 custo-aluno de 5a a 8a série do ensino fundamental; 

 A proposta orçamentária anual deverá ser apresentada ao colegiado de diretores das 

escolas municipais para discussão e recebimento de sugestões e propostas. 

 

2.10.2. Gestão da Educação Básica 

Para que a gestão seja eficiente, tem que se promover o autêntico federalismo em 

material educacional, a partir da divisão de responsabilidades.  

O foco da escola é o aluno, o enfoque da escola é a aprendizagem dos alunos. o 

compromisso da escola é com a aprendizagem de todos os alunos. O pressuposto que 

sustenta esse compromisso é o conhecimento racional e a consciência de que a escola 

faz a diferença. O contexto sócio-econômico e cultural em que o aluno vive influencia e de 

certa forma, eficaz, condiciona o seu desempenho acadêmico na escola, mas não o 

determina. A escola pode fazer a diferença e isso já está definitivamente demonstrado em 

estudos e pesquisas. 

A escola de excelência é aquela onde todos os alunos aprendem o que precisam e são 

capazes de aprender e saber fazer, ao longo da escolaridade por série ou ciclo e por 
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disciplina, segundo indicadores-descritores curriculares e metas de desempenho 

claramente definidos e estabelecidos com a participação de todos os educadores. O 

currículo escolar deverá incluir a aprendizagem sobre cidadania, o reforço escolar para 

alunos com dificuldades de aprendizagem e estudos avançados para alunos avançados.  

Escolas de excelência são organizadas como ambientes de aprendizagem. Nessas 

escolas, a direção e a equipe de gestão asseguram, com o apoio do sistema de ensino:  

 a formação e a consolidação de uma equipe e a permanência dos profissionais na 

mesma escola por um longo período de tempo; 

 a elaboração, implementação, avaliação e atualização da proposta pedagógica da 

escola, sendo os docentes os protagonistas centrais em todas as etapas de 

formulação e de execução; 

 o conhecimento sobre os resultados de pesquisas e de estudos,  que possibilita saber 

que as melhores escolas são aquelas onde os dirigentes e os docentes se 

aperfeiçoam continuamente, o currículo é cumprido em sala de aula, os professores e 

os alunos estabelecem e cumprem metas de desempenhos em leitura, interpretação, 

escrita, oralidade, cálculo, sociabilidade e cidadania; 

 a qualidade ética e profissional da liderança e da equipe de gestão escolar, para que 

os problemas sociais de organização da ação coletiva dos profissionais entre si, 

possam ser adequadamente resolvidos:  

a) Justiça – consiste em assegurar a igualdade de oportunidade e de direitos e 

deveres, aplicar a cada momento esse princípio, operando a sua distribuição 

no dia-a-dia.  

b) Coordenação – implica em garantir o cumprimento dos contratos e dos 

acordos, a realização eficiente dos fins da instituição escolar e a capacidade 

de organizar a ação coletiva e de obter a cooperação entre todos, visando à 

consecução de fins conscientemente compartilhados; 

c) Eficiência – (fazer certo, em um contexto de relativa escassez de recursos e 

de meios); 

d) Estabilidade institucional e fortalecimento da instituição, sendo a instituição 

percebida pelos seus profissionais como modelo de referência.  

- Escolas de excelência contam com o apoio, o reconhecimento e a participação das 

famílias dos alunos. Uma das condições necessárias para se obter esse clima de 
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confiança mútua é a produção e distribuição de informações aos pais sobre os 

compromissos, metas e desempenhos da escola e dos alunos; outra condição é a 

organização e funcionamento de algum mecanismo eficiente de participação dos pais 

no processo da vida escolar, como um conselho escolar, com a representação de pais 

e alunos.  

- Nas escolas de excelência, a direção escolar dedica cerca de 50% do seu tempo para 

os assuntos pedagógicos ou referentes à qualidade e à avaliação do ensino e da 

aprendizagem dos alunos. Trabalham com proposta pedagógica, os docentes tem 

planos anuais de custo, fazem e executam os seus planejamentos de aulas, registram 

os progressos acadêmicos dos alunos, em um portifólio de acompanhamento de 

classe e, periodicamente, a equipe de direção avalia o desempenho de cada docente.  

- Escolas de excelência têm forte compromisso com a eqüidade. Comprometem-se e 

sentem-se responsáveis pelos desempenhos dos seus alunos. Alunos que 

apresentam dificuldades de aprendizagem e alunos avançados são igualmente 

apoiados.  

 

2.10.3. Objetivos e Metas 

1- Aplicar gradualmente mais recursos do orçamento anual em ações de 

desenvolvimento profissional, até alcançar 25% do orçamento global da Prefeitura; 

2- Estabelecer programas de apoio financeiro e técnico-administrativo da União e do 

Estado para a oferta de educação de jovens e adultos para a população de 15 anos ou 

mais que não teve acesso ao ensino fundamental; 

3- Garantir, entre as metas do plano plurianual vigentes nos próximos dez anos, a 

previsão do suporte financeiro às metas constantes do Plano Municipal Decenal de 

Educação; 

4- Profissionalizar a gestão escolar através da institucionalização de regras e de 

procedimentos, que assegurem a qualificação e oportunidades igualitárias de 

investidura no cargo a todos os educadores profissionais.  

5- Garantir que os diretores escolares sejam capazes de coordenar eficientemente as 

escolas.  
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6- Instituir nas escolas municipais a participação dos pais dos alunos e das associações 

civis e organizações sociais de comunidade, como agentes integrantes da comunidade 

escolar.  

7- Instituir no primeiro ano deste plano, o colegiado escolar nas escolas municipais, 

assegurada a participação de representantes dos alunos que tenham doze anos ou 

mais de idade, dos pais dos alunos e das associações civis ou organizações sociais 

de vizinhança do entorno de cada escola.  

8- A partir de 2006 organizar cursos anuais de formação dos representantes dos pais e 

dos representantes comunitários, membros dos colegiados escolares.  

9- Aperfeiçoar o regime de colaboração entre os sistemas de ensino, com vistas a uma 

ação coordenada, compartilhando responsabilidades, a partir das funções 

constitucionais próprias e supletivas e das metas do Plano Municipal Decenal de 

Educação.  

10- Estimular a colaboração entre as redes e sistemas de ensino municipais, através de 

apoio técnico e consórcios intermunicipais e colegiados regionais consultivos, quando 

necessários.  

11- Criar à partir da aprovação da vigência do plano, o Conselho Municipal de Educação. 

12- Definir, em cada sistema de ensino, normas de gestão democrática do ensino público, 

com a participação da comunidade.  

13- Apoiar tecnicamente as escolas na elaboração e execução de sua proposta 

pedagógica.  

14- Informatizar, em três anos, com auxílio técnico e financeiro da União, a Secretaria 

Municipal de Educação, integrando-a em rede ao Sistema Nacional de Estatísticas 

Educacionais.  

15- Informatizar, gradualmente, com auxílio técnico e financeiro da União, do Estado, a 

administração das escolas com mais de 100 alunos, conectando-as em rede com a 

Secretaria do Estado de Educação e a Secretaria Municipal de Educação, de tal forma 

que, em dez anos, todas as escolas estejam no sistema.  

16- Estabelecer programas diversificados de formação continuada e atualização, visando 

a melhoria do desempenho no exercício da função ou cargo de diretores escolares.  
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17- Estabelecer no município, em cinco anos, com a colaboração técnica e financeira de 

União e Estado, um programa de avaliação de desempenho que atinja, pelo menos, 

todas as escolas de 50 alunos, ou mais, do ensino fundamental e médio.  

18- Estabelecer no município, em cinco anos, programas de acompanhamento avaliação 

dos estabelecimentos que ministram a Educação Infantil. 

 

2.11. Acompanhamento e avaliação do Plano 

Um plano da importância do Plano Decenal Municipal de Educação tem que prever 

mecanismos de acompanhamento e avaliação que dêem segurança para prosseguimento 

das ações ao longo do tempo e nas diversas circunstâncias em que se desenvolverá. 

Conforme a realidade for mudando, ou novas exigências forem surgindo, adaptações e 

medidas corretivas serão feitas, sendo necessário um bom acompanhamento e uma 

contínua avaliação. É necessária a coordenação desse trabalho no município, exercida 

pela Secretaria Municipal de Educação.  

Ao Ministério da Educação, Secretaria do Estado de Educação, cabe um papel 

importante, de cooperação técnica e financeira, pois há metas que precisam da 

cooperação dessas instâncias para serem executadas.  

Também é de grande importância a participação de entidades da comunidade 

educacional dos trabalhadores da educação, dos estudantes e dos pais, de entidades da 

sociedade civil diretamente interessadas e responsáveis pelos direitos da criança e do 

adolescente, como Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

Conselho Tutelar. Para uma boa condução deste plano é imprescindível a participação do 

Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental.  

Além da avaliação contínua, deverão ser feitas avaliações periódicas, tendo como 

finalidade: 

- buscar um confronto entre os resultados desejados e alcançados, analisando as 

causas dos acertos e dos desvios ocorridos; 

- detectar falhas do emprego de metodologias e de organização das políticas e 

estratégias; 
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- assumir conscientemente um processo reflexivo. 

Os objetivos e metas deste plano só poderão ser alcançados se for assumido como um 

compromisso da sociedade, para que haja realmente uma grande mudança, no panorama 

do desenvolvimento, da inclusão social, da produção científica e tecnológica e da 

cidadania do povo do Município de Salinas.  
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CONCLUSÃO 

  

 

O Plano Decenal representa a soma de esforços, pesquisas e decisões coletivas. Por 

apresentar diretrizes e metas concernentes ao processo educativo, espera-se que ele 

torne elemento norteador das ações desenvolvidas pelas escolas e pela política de 

educação. Este Plano é um compromisso de todos, no processo construtivo de uma 

sociedade mais justa e igualitária. Portanto, faz-se necessário, que os participantes se 

envolvam de forma responsável, pois as mudanças só acontecem quando o homem sai 

do comodismo e usa suas potencialidades, reconhecendo a si próprio como pessoa 

humana, com qualidades a desenvolver, na relação com seus semelhantes e demais 

seres com os quais convive. 

A liberdade é uma conquista, que implica em responsabilidade, se baseia na 

dignidade das pessoas e no exercício da organização e participação nas estruturas 

sociais. Neste Plano idealiza-se uma sociedade na qual os valores da justiça, 

fraternidade, participação e autonomia sejam respeitados e assumidos.   
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“ Creio que o principal objetivo da Educação é levar o aluno a duvidar onde tudo 

aquilo que se julga estabelecido.  

É importante a independência de espírito”. 

Bertrand Russel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Programar para agir é uma questão de equilíbrio”. 

 

 


