
 
 

 
 

 

ANEXO ÚNICO 
LEI Nº. 2.442 DE 12 DE JUNHO DE 2015 

 

“Aprova o Plano Municipal de Educação - 
PME e dá outras providências.” 

 

ANEXO I - METAS E ESTRATÉGIAS DO PME 

Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 

(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches 

de forma a atender, no mínimo, 30% (trinta por cento) das crianças de até 3 (três) anos 

até 2024. 

Estratégias: 

1.1 Realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por 

creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o 

atendimento da demanda manifesta; 

1.2 Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, 

por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no 

desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de idade; 

1.3 Preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, 

garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que 

atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, 

visando ao ingresso do(a) aluno(a) de 6(seis) anos de idade no ensino fundamental; 

1.4 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das 

crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência 

de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, 

saúde e proteção à infância. 

1.5 Construir, reformar, ampliar e regulamentar creches e pré escolas, com recurso próprio 

ou em parceria com FNDE/MEC, em conformidade com os padrões arquitetônicos do MEC, 

respeitando as normas de acessibilidade, ludicidade e os aspectos culturais e regionais, 

tendo em vista a ampliação em 75% do atendimento de crianças de 0 a 3 anos de idade e a 

universalização do atendimento de crianças.de 4 e 5 anos em tempo parcial e integral. 

1.6 Garantir mobiliário, equipamentos, brinquedos pedagógicos, jogos educativos e outros 

materiais pedagógicos acessíveis nas escolas da educação infantil, considerando as 

especificidades das faixas etárias e as diversidades em todos os aspectos, com vistas à 

valorização e efetivação do brincar nas práticas escolares, durante o processo de 

construção do conhecimento das crianças. 



 
 

 
 

1.7 Assegurar em parceria com a Secretaria de Saúde o atendimento de profissionais de 

diversas áreas do conhecimento, nas escolas da educação infantil: educadores físicos, 

assistentes sociais, fonoaudiólogos, psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais e 

fisioterapeutas, objetivando o atendimento as especificidades das crianças destas faixas 

etárias. 

1.8 Assegurar que as ações educativas desenvolvidas nas escolas da educação infantil na 

cidade de Salinas, tenham como princípio a lei de diretrizes e bases da educação nacional e 

as diretrizes curriculares nacionais, estadual e municipal para a educação infantil, assim 

como os demais documentos oficiais do ministério da educação, garantindo os padrões 

mínimos de qualidade dos serviços educacionais, e especificidades das etapas, 

modalidades e diversidades, ressaltando as ações afirmativas das populações afro-

brasileiras e indígenas. 

1.9 Garantir que a organização do trabalho pedagógico com as crianças dessas faixas 

etárias, na cidade de Salinas, assegure a realização de atividades lúdicas nas diversas 

abordagens, tais como: relaxamento e movimento, atividades que incentivem o 

desenvolvimento progressivo de suas capacidades de aprendizagem, atividades ligadas à 

concepção de letramento, a fim de promover o contato com a cultura escrita, atividades 

didáticas voltadas para as experiências sobre o meio ambiente e conhecimentos da cultura 

local e do mundo que as cercam. 

1.10 Assegurar nas escolas de educação infantil calendário apropriado e planejamento de 

atividades educativas que contemplem as diversidades das crianças que se encontram em 

sala de aula, como as advindas do campo, comunidades indígenas e quilombolas e outras 

expressões de multiculturalidade, visando a construção de uma sociedade mais igualitária. 

1.11 Assegurar que nas escolas da educação infantil, as refeições sejam balanceadas, com 

cardápio e horários apropriados à faixa etária, devidamente acompanhadas por 

nutricionistas, adequando, quando necessário, às situações específicas como restrições e 

acréscimos alimentares, entre outras. 

1.12 Garantir o planejamento e a execução de rotinas pedagógicas apropriadas ao 

atendimento em escolas da educação infantil e ao tempo de permanência das crianças na 

instituição, levando em consideração situações de alimentação, higiene, cuidado e 

aprendizagem, em consonância com as diretrizes curriculares da educação infantil 

estabelecidas para o município de Salinas. 

1.13 Implantar gradativamente, em regime de colaboração com a união, o programa 

nacional de transporte dos estudantes das escolas da educação infantil, moradores da zona 

rural, bem como ampliar e renovar a frota, garantindo também a acessibilidade aos 

estudantes com deficiência, a fim de reduzir a evasão e o tempo máximo do seu 

deslocamento. 



 
 

 
 

1.14 Assegurar o acesso, permanência e qualidade do atendimento das crianças de 

educação infantil nas escolas da rede pública municipal em tempo parcial ou integral, 

conforme estabelecido em lei, e em parceria com a família, a comunidade e instituições 

afins, no redimensionamento e na execução do projeto político pedagógico das escolas, 

fortalecendo o trabalho coletivo e dinâmico, com vistas a educação integral da criança. 

 

Meta 2: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 

6(seis) a 14(quatorze) anos e garantir que pelo menos 80% (oitenta por cento) dos 

alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até 2024. 

 

2.1 Criar mecanismos para o acompanhamento individual, psicológico e pedagógico dos 

(as) alunos (as) do ensino fundamental ao longo do processo de aprendizagem; 

2.2 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do 

aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem 

como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao 

estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos (as) alunos (as), em 

colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção 

à infância, adolescência e juventude; 

2.3  Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com 

órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e 

juventude; 

2.4 Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho 

pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a 

identidade cultural e as condições climáticas da região; 

2.5  Garantir e assegurar o atendimento de toda clientela do ensino fundamental, no prazo 

de dois anos, a partir da data de vigência desse Plano; 

2.6 Ampliar e recuperar a infra-estrutura dos prédios escolares obedecendo padrões 

mínimos para proporcionar um ambiente com espaço, acessibilidade, iluminação, ventilação, 

água potável, rede elétrica e segurança. 

2.7 Assegurar as condições necessárias para a prática de atividades culturais esportivas 

nas escolas da rede pública do município. 

2.8 Assegurar que todas as escolas atualizem anualmente seus projetos pedagógicos, com 

observância das diretrizes curriculares para o ensino fundamental e dos parâmetros 

curriculares nacionais; 

2.9 Promover a nucleação das escolas da rede municipal da zona rural, garantindo o ensino 

de qualidade a toda clientela, eliminando parcialmente turmas multisseriadas no prazo 

mínimo de 2 (dois) anos após a validade deste Plano; 



 
 

 
 

2.10 Promover a oferta de ensino fundamental público com qualidade por meio de atividades 

de acompanhamento pedagógico durante todo o ano letivo; 

2.11 Assegurar e ampliar até o 9º ano estratégias de atendimento diferenciado no contra 

turno, por meio do Programa de Intervenção Pedagógica - PIP, aos estudantes com 

defasagem nas habilidades básicas da leitura, escrita e matemática. 

2.12 Assegurar e garantir em parceria com o Estado, que 90% dos (as) alunos (as) do 

Ensino Fundamental tenham alcançado nível suficiente de aprendizagem para o avanço aos 

níveis subsequentes. Com base nos índices das avaliações internas e externas 

estabelecidas pela legislação. 

2.13 Fortalecer, em regime de colaboração com Estado e a União, o Programa Nacional de 

Transporte dos estudantes do meio rural, desta etapa do ensino, bem como ampliar e 

renovar a frota, garantindo a acessibilidade aos estudantes com deficiência, a fim de reduzir 

a evasão e o tempo máximo do seu deslocamento. 

2.14 - Emitir os relatórios da frequência escolar e realizar as intervenções necessárias em 

parceria com o Conselho Tutelar, Ministério Público e instituições afins, objetivando garantir 

a frequência escolar. 

2.15 Garantir e monitorar o programa nacional de alimentação escolar nas escolas da rede 

pública municipal, assegurando as peculiaridades das escolas de tempo parcial e de tempo 

integral. 

2.16 Assegurar que nas escolas do ensino fundamental, as refeições sejam balanceadas, 

com cardápio e horários apropriados à faixa etária, devidamente acompanhadas por 

nutricionistas, adequando, quando necessário, às situações específicas como restrições 

alimentares, entre outras. 

2.17 Assegurar o atendimento de profissionais de diversas áreas do conhecimento, nas 

escolas do ensino fundamental: educadores físicos, assistentes sociais, fonoaudiólogos, 

psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, objetivando o 

atendimento as especificidades das crianças destas faixas etárias. 

2.18 Ampliar o número de bibliotecas escolares e garantir a manutenção, revitalização com 

aquisição de acervos bibliográficos em parceria com o FNDE/MEC em cumprimento da 

legislação vigente, em 100% das escolas até 2024. 

2.19 Garantir laboratórios de informática em todas as escolas da rede pública do município 

de Salinas e manutenção de 100% nas escolas já existentes possibilitando acesso as novas 

tecnologias de informação e comunicação. 

2.20 Garantir mobiliário, equipamentos, jogos educativos, materiais pedagógicos e 

esportivos a acessíveis nas escolas de ensino fundamental considerando as especificidades 

das faixas etárias e as diversidades em todos os aspectos, com vistas à valorização e 



 
 

 
 

efetivação da melhoria da qualidade nas práticas escolares, durante o processo de 

construção do conhecimento do educando. 

2.21 Garantir a manutenção e a preservação da estrutura física, do patrimônio material e 

dos equipamentos das unidades escolares da rede pública municipal tendo em vista a 

implantação do atendimento regime parcial ou integral. 

2.22 Promover a cultura da paz adotando os procedimentos para prevenção, 

acompanhamento e intervenção nas situações de violência ocorridas na escola, por 

intermédio de ações intersetoriais e segundo a legislação vigente. 

2.23 Implementar, uma política pedagógica de acompanhamento que assegure aos 

estudantes que se encontram em defasagem idade-etapa, progredir nas suas 

aprendizagens, garantindo a implantação de tecnologia educacional para a correção de 

fluxo escolar, tendo em vista a redução da desigualdade educacional dentro das escolas. 

 

Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 

15(quinze) a 17(dezessete) anos e elevar, até 2024, a taxa líquida de matrícula no 

ensino médio para 80% (oitenta por cento). 

 

Estratégias: 

3.1 Acompanhar indicadores de qualidade educacional do ensino médio relativos à 

dimensão pedagógica, em prol do desenvolvimento de currículos escolares que organizem, 

de maneira flexibilizada e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados com as 

demandas da cidade e com dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, 

cultura e esporte.   

3.2 Promover a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, em parceria com 

as áreas da assistência social e da saúde. 

3.3 Incentivar e apoiar programas de educação de jovens e adultos para a população 

urbana e do campo na faixa etária de 15 a 17 anos, com o objetivo de aprimorar a 

qualificação social e profissional de jovens que estejam fora da escola e com defasagem 

idade-série.  

3.4 Incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela 

relação entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira 

flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como 

ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de 

equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a formação 

continuada de professores e a articulação com instituições acadêmicas, esportivas e 

culturais;  



 
 

 
 

3.5 Manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino fundamental, por 

meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar defasado 

e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de 

recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira 

compatível com sua idade; 

3.6 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência dos e 

das jovens beneficiários (as) de programas de transferência de renda, no ensino médio, 

quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, bem como das 

situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares de exploração do 

trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e com 

órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude;  

3.7 Incentivar a participação dos jovens no exame nacional do ensino médio (ENEM)como 

critério de acesso a educação superior, fundamentado em matriz de referência do conteúdo 

curricular do Ensino Médio. 

3.8 Redimensionar e zelar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem como 

a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender a toda a demanda, 

de acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos (as);  

3.9 Estabelecer ações de cooperação técnica, apoio e parcerias entre União, Estado, 

Município e organizações não governamentais, compartilhando responsabilidades para a 

universalização da oferta no ensino médio.  

3.10 Buscar parcerias entre União, Estado, Município e organizações não governamentais 

para a oferta no ensino médio de cursos profissionalizantes nas diversas áreas de 

empregabilidade. 

3.11 Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas, 

científicas e profissionalizantes e ofertar mídias com qualidade em tempo hábil. 

3.12 Garantir transporte gratuito para todos os estudantes do Ensino Médio das escolas 

públicas da zona rural, que comprovadamente não sejam atendidos próximos as suas 

residências, incluindo as adaptações necessárias aos alunos que apresentem dificuldades 

de locomoção. 

 

Meta 4: Universalizar para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia de sistema 

educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou conveniados. 

 



 
 

 
 

4.1 Garantir a reestruturação dos espaços públicos nas unidades de ensino, visando ao 

atendimento à acessibilidade das pessoas com deficiência, em todas as esferas sociais; 

4.2 Assegurar o cumprimento normativo descrito no art. 59, incisos I a III da LDB 9394/96 

que preconiza: “Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação: (Redação 

dada pela Lei nº 12.796, de 2013)”; 

I - Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para 

atender às suas necessidades; 

II - Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para a 

conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para 

concluir em menor tempo o programa escolar para os superdotados; 

III – Em casos de comprovada necessidade, a pessoa com transtorno do espectro autista 

incluída nas classes comuns de ensino regular, terá direito a acompanhamento 

especializado, nos termos do art. 3º da Lei nº 12.764 de 2012; (Redação dada pela Emenda 

Modificativa nº 002).  

4.3 Cumprir as diretrizes legais específicas da educação especial no que se refere ao 

quantitativo de estudantes público alvo da educação especial inseridos em salas regulares 

da educação infantil e fundamental. 

4.4 Implementar as salas de recursos existentes nas escolas regulares garantindo materiais 

pedagógicos e equipamentos tecnológicos acessíveis para o funcionamento das mesmas. 

4.5 Ampliar, em 30% das escolas, no período de cinco anos, a partir da data de aprovação 

deste plano, Salas de Recursos Multifuncionais com especialistas nas áreas da Deficiência 

Visual, Deficiência Intelectual, Surdez, Dificuldades de Aprendizagem, além de 

equipamentos que atendam às especificidades citadas; 

4.6 Assegurar o acesso, permanência e qualidade do atendimento dos estudantes público 

alvo da educação especial nas escolas da rede pública em tempo parcial ou integral, 

conforme estabelecido em lei, e em parceria com a família, a comunidade, os órgãos 

públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e à juventude, no 

redimensionamento e na execução do projeto político pedagógico das escolas. 

4.7 Implementar o sistema de avaliação institucional e de aprendizagem (PDI) junto as 

instituições públicas e privadas que prestam atendimento aos estudantes público alvo da 

educação especial, aperfeiçoando os mecanismos de acompanhamento pedagógico, para 

torná-lo instrumento efetivo de planejamento, intervenção administrativa e pedagógica, 

acompanhamento e gestão da política educacional da educação especial. 

4.8 Garantir o atendimento escolar de 0 a 03 anos na perspectiva de estimulação precoce 

para o desenvolvimento dos estudantes público alvo da educação especial. 



 
 

 
 

4.9 Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Saúde através do CAPSI (Centro de 

Apoio Psicossocial Infanto Juvenil), com fonoaudiólogo, psicólogo, pedagogo, 

psicopedagogo, neurologista, fisioterapeuta, profissionais de educação física, assistente 

social e especialistas nas áreas de especificidades, para o atendimento e promoção do 

melhor desenvolvimento dos alunos com deficiências, matriculados na rede regular de 

ensino; 

4.10 Implementar em todas as escolas públicas de Educação Básica da Rede Municipal, 

Estadual e APAE projetos sociais esportivos, culturais e de lazer em horários extraturnos e 

em finais de semana. Priorizando os bairros de maior vulnerabilidade social. 

4.11 Estabelecer parceria com a Secretaria Municipal de Esporte para implantar calendário 

permanente de competições esportivas e paradesportivas, de forma articulada em todas as 

escolas do município de Salinas. 

4.12 Implantar na Secretaria Municipal de Educação sistema de apoio as escolas para 

atendimento de pessoas com Necessidades Específicas, apresentadas nas escolas da rede 

pública municipal. 

4.13 Criar mecanismo que possam fornecer um diagnóstico precoce, ainda que não 

definitivo, em crianças que possam apresentar sintomas do Espectro Autista. (Incluído pela 

Emenda Aditiva nº 001). 

 

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º terceiro ano do 

Ensino Fundamental. 

 

Estratégias: 

5.1- Promover e fortalecer ações, visando à integração entre escola, família e comunidade. 

5.2- Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental articulados com estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e 

valorização dos professores alfabetizadores e apoio pedagógico específico, a fim de garantir 

a alfabetização plena de todas as crianças; 

5.3- Garantir a aplicação de instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos 

para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como fomentar o 

Sistema de Avaliação Interno, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos 

os alunos até o final do terceiro ano do ensino fundamental. 

5.4- Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos alunos, consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua 

efetividade; 

 



 
 

 
 

Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 40% (quarenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 20% (vinte por cento) 

dos (as) alunos (as) da educação básica. 

 

Estratégias: 

6.1 Ofertar progressivamente a educação em tempo integral em toda rede pública do 

município; 

6.2 Ampliar progressivamente a jornada escolar visando a expandir a escola de tempo 

integral, que abranja um período de, pelo menos, 7 horas diárias, com previsão de 

infraestrutura adequada, transporte escolar, professores e funcionários em número 

suficiente; 

6.3 Prover nas escolas de tempo integral, para todas as crianças e jovens matriculadas, um 

mínimo de 03 refeições adequadas e definidas por nutricionista; monitoria das tarefas 

escolares; desenvolvimento da prática de esportes, atividades artísticas e culturais, 

associados às ações socioeducativas e em parceria com a Secretaria de Saúde. 

6.4 Instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão 

arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente 

em comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social; 

6.5 Reestruturar as escolas públicas, por meio da instalação de quadras poliesportivas, 

laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, 

auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção 

de material didático e da formação de recursos humanos para a educação em tempo 

integral; 

6.6 Atender às escolas do campo e de comunidades quilombolas na oferta de educação em 

tempo integral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se as 

peculiaridades locais; 

 

Meta 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 

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

médias do município para o Ideb: 

 

TABELA 1 – Médias nacionais para o IDEB constantes da meta 7 do PNE. 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino fundamental 5,4 5,7 5,9 6,2 

Anos finais do ensino fundamental 4,5 4,8 5 5,3 
Fonte: PNE (Lei nº13.005/2014)/ Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 



 
 

 
 

Para a análise dessa meta, foi observado o IDEB alcançado, e aquele que fora 

projetado para o ano de 2015 em diante. Primeiramente, para os anos iniciais, considerou-

se o IDEB calculado para o 5º ano do Ensino Fundamental. Nesse indicador, Salinas 

experimentou um aumento de 0,8%, do ano de 2015 a 2021. Essa variação representa, em 

termos absolutos, 2,1 pontos a mais no IDEB. Além disso, há de se considerar que o 

município atingiu ou ultrapassou o IDEB projetado nos anos de 2007, 2009, 2011 e 2013. 

 

Estratégias: 

7.1 Induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica por meio 

da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem 

fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua 

da qualidade educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da educação e o 

aprimoramento da gestão democrática; 

7.2 Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas de 

qualidade para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro 

voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e professoras e 

profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos 

pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar; 

7.3 Aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino 

fundamental e médio, de forma a englobar o ensino de ciências nos exames aplicados nos 

anos finais do ensino fundamental, e incorporar o Exame Nacional do Ensino Médio, 

assegurada a sua universalização, ao sistema de avaliação da educação básica, bem como 

apoiar o uso dos resultados das avaliações nacionais pelas escolas e redes de ensino para 

a melhoria de seus processos e práticas pedagógicas; 

7.4 Incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais 

para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e incentivar práticas 

pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e aprendizagem, 

assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para 

softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos 

resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas; 

7.5 Garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes da educação do campo 

na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização integral 

da frota de veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional de 

Metrologia, Qualidade e Tecnologia – INMETRO, e financiamento compartilhado, com 

participação da União proporcional às necessidades dos entes federados, visando a reduzir 

a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local; 



 
 

 
 

7.6 Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (a) aluno (a), em todas as 

etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-

escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;  

7.7 Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 

ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, 

mecanismos para implementação das condições necessárias para a universalização das 

bibliotecas nas instituições educacionais com acesso a redes digitais de computadores, 

inclusive a internet; 

7.8 Informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e da secretaria de educação do 

Município, bem como manter programa nacional de formação inicial e continuada para o 

pessoal técnico da secretaria de educação; 

7.9 Garantir políticas de combate à violência na escola, inclusive pelo desenvolvimento de 

ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de suas causas, 

como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providencias adequadas 

para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de segurança 

para a comunidade; 

7.10 Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e 

nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, 

esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como 

condição para a melhoria da qualidade educacional; 

7.11 Universalizar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde 

e da educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública e de educação 

básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. 

 

Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) 

anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo até 2024, para as 

populações do campo, da região de menor escolaridade no município e dos 25% 

(vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e 

não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE. 

 

Estratégias: 

8.1 Incentivar e apoiar programas de educação de jovens e adultos para os segmentos 

populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade série.  

8.2 Incentivar e apoiar o acompanhamento e monitoramento de acesso à escola para os 

segmentos populacionais considerados, identificando motivos de ausência e baixa 



 
 

 
 

frequência e buscando contribuir para a busca de solução dos mesmos na rede pública 

regular de ensino.  

8.3 Promover a busca ativa de jovens e adultos fora da escola, em parceria com as áreas de 

assistência social e saúde.  

8.4 Fortalecer a integração da EJA, nos segmentos populacionais considerados, com o 

mundo do trabalho, estabelecendo interrelação entre teoria e prática, nos eixos da ciência, 

do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania. 

 

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização população com 15 (quinze) ano ou mais para 

90% (noventa por cento) até 2016 e, até 2024, erradicar o analfabetismo absoluto e 

reduzir em 40% (quarenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

 

Estratégias: 

9.1 Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram 

acesso à educação básica na idade própria nas unidades regulares de ensino.  

9.2 Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental completo, para 

identificar demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos; 

9.3 Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade 

da escolarização básica; 

9.4 Realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, promovendo-

se busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria com 

organizações da sociedade civil; 

9.5 Implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, 

direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os (as) 

alunos (as) com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as cooperativas e as 

associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em centros vocacionais 

tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva 

dessa população; 

9.6 Implementar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos idosos, 

através do Programa Brasil Alfabetizado, com vistas à promoção de políticas de erradicação 

do analfabetismo, a implementação de programas de valorização e compartilhamento dos 

conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da 

velhice nas escolas. 

 

Meta 10: Estimular a oferta de matrículas de educação de jovens e adultos, nos 

ensinos fundamental e médio na forma integrada à educação profissional.  



 
 

 
 

 

Estratégias: 

10.1 Proporcionar condições às pessoas que se encontram em vulnerabilidade social, meios 

necessários para acesso à Educação Profissional, permanência e conclusão de sua 

formação;  

10.2 Garantir o acesso e permanência a estudantes da EJA no Ensino Fundamental e 

Médio, em regime de colaboração, com isonomia de condições às outras modalidades de 

educação básica, com possibilidade de acesso à universidade pública e gratuita. 

10.3 Promover a integração da EJA com políticas de saúde, trabalho, meio ambiente, 

cultura, lazer e esporte, entre outros na perspectiva da formação integral dos cidadãos.  

10.4 Ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo 

nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos e buscar meios 

de articular à educação profissional;  

10.5 Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a 

formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações 

entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e 

cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às 

características desses alunos;  

10.6 Fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e 

metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e 

laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na 

educação de jovens e adultos;  

10.7 Fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação 

profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo e das pessoas com 

deficiência; 

 

Meta 11: Estimular as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 40% (quarenta por cento) da 

expansão no segmento público até 2024. 

 

Estratégias: 

11.1 Manter a parceria com os governos Estadual e Federal visando a manutenção e 

ampliação dos cursos de Educação Técnica Profissionalizante de nível médio. 

11.2 Estimular a matrícula de educação profissional técnica de nível médio na modalidade 

de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o acesso à 

educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade;  



 
 

 
 

11.3 Incentivar em regime de colaboração o investimento em programas de assistência 

estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições 

necessárias à permanência dos (as) estudantes e à criação dos cursos técnicos de nível 

médio;  

11.4 Reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais ao estimular o acesso na educação 

profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, na 

forma da lei;  

11.5 Proporcionar a oportunidade para oferta de educação profissional técnica de nível 

médio com base no empreendedorismo socioambiental oportunizando aos jovens e adultos 

a participação do desenvolvimento social econômico de sua realidade. 

 

Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 40% (quarenta 

por cento) e a taxa líquida para 25% (vinte e cinco por cento) da população de 18 

(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, 

pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) das novas matrículas, no segmento público. 

 

Estratégias: 

12.1 Incentivar e apoiar a oferta de educação superior pública e gratuita voltada 

prioritariamente para a formação de professores para a educação básica, visando superar o 

déficit de formação dos profissionais da educação; 

12.2 Estimular a inclusão, nos Projetos Políticos Pedagógicos das escolas, de parcerias e 

projetos envolvendo professores e alunos de licenciaturas de ES, com vistas à capacitação 

dos docentes e profissionais da escola; 

12.3 Incentivar a realização de estudos e pesquisas que contribuam para o aprimoramento 

do trabalho pedagógico e melhoria da qualidade da educação do município; 

12.4 Incentivar a formação superior para os profissionais técnicos-administrativos que atuam 

na educação;  

12.5 Estabelecer convênios com as universidades, ampliando as possibilidades de 

atendimento nos cursos presenciais e semi-presenciais ou de educação continuada; 

12.6 Disponibilizar aos jovens, curso preparatório para vestibular. (Incluído pela Emenda 

Aditiva nº 001). 

 

Meta 13: Elevar a qualidade da educação superior gradualmente e aumentar o número 

de matrículas na pós-graduação stricto sensu, ampliar a proporção de mestres e 

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

superior para 65% (sessenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 25% (vinte 

e cinco por cento) doutores. 



 
 

 
 

 

Estratégias: 

13.1 Identificar demandas para oferta de cursos de pós-graduação, lato sensu e stricto 

sensu, doutorado e mestrado no sentido de atender as demandas dos professores da 

educação básica que atuam no município de salinas 

13.2 Buscar parcerias em regime de colaboração com instituições de ensino superior, que 

ampliem a oferta de vagas em cursos de pós-graduação lato sensu e stricto sensu 

doutorado e mestrado para os profissionais da educação. 

13.3 Desenvolver, por meio de parcerias, políticas de concessão de bolsas de estudo de 

modo a incentivar o profissional da educação a especializar-se e manter-se atuante e 

inovador no mercado trabalho. 

 

Meta 14: Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado, e o Município, 

no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME, política nacional de formação dos 

profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei 

nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurando que 90% (noventa por cento) dos  

professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de 

nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que 

atuam.  

 

Estratégias: 

14.1 Estimular a participação em programa permanente de iniciação à docência a 

estudantes matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de 

profissionais para atuar no magistério da educação básica;  

14.2 Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível médio e 

superior dos profissionais da educação, visando ao trabalho sistemático de articulação entre 

a formação acadêmica e as demandas da educação básica; 

14.3 Prover e ampliar a oferta de concurso público e garantir a nomeação de profissionais 

da educação para atuarem em sala de aula, bibliotecas escolares, secretarias e outros 

setores escolares, atendendo às determinações legais para o provimento de cargos e 

carreiras;  

14.4 Implementar políticas de valorização profissional específicas para os profissionais da 

educação contemplando a formação continuada e condições de trabalho. 

 

Meta 15: Formar, em nível de pósgraduação, 40% (quarenta por cento) dos 

professores da educação básica, até 2024, e garantir a todos (as) os (as) profissionais 



 
 

 
 

da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as 

necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

Estratégias: 

15.1 Firmar convênios/parcerias com institutos de ensino superior – ies para especialização  

nas áreas de alfabetização, letramento, e linguística dos profissionais (professores/as, 

coordenadores/as pedagógicos e equipe técnica da SMECT (Secretaria Municipal de 

Educação, Ciência e Tecnologia)que trabalham diretamente com a alfabetização. 

15.2 Estimular a articulação entre a pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de 

formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de propostas 

pedagógicas capazes de incorporar os avanços de pesquisas ligadas ao processo de 

alfabetização no atendimento da população de até seis anos. 

15.3 Estabelecer parcerias com instituições de nível superior para habilitar, na área 

pedagógica, 100% dos educadores da educação infantil da rede pública municipal, no prazo 

de 05 (cinco) anos de vigência desse PME. 

 

Meta 16: Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica do município de forma a pagar pelo menos o piso salarial nacional 

proporcional. 

 
Estratégias 

16.1 Atualizar no Município, planos de Carreira para os (as) profissionais do magistério das 

redes públicas de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei no 11.738, 

de 16 de julho de 2008;  

16.2  Assegurar recursos financeiros para valorização dos profissionais da educação 

pública. 

16.3 Consolidar e ampliar ações especificamente voltadas para a promoção, prevenção, 

atenção e atendimento à saúde e integridade física, mental e emocional dos trabalhadores 

da educação, tendo em vista a melhoria da qualidade da educação municipal. 

16.4 Estabelecer parceria com órgãos responsáveis pela segurança com a finalidade de 

promover mais segurança nos âmbitos escolares permanentes. 

16.5 Realizar estudo com órgãos competentes sobre a viabilidade de plano de saúde para 

todos os servidores municipais. 

 

Meta 17: Revisar o plano de Carreira anualmente para os(as) profissionais da 

educação básica pública tendo como referência o piso salarial nacional profissional, 

definido em lei federal nos termos do inciso VIII do artigo 206 da Constituição Federal. 

 



 
 

 
 

Estratégias:  

17.1 Estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o início do terceiro 

ano de vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, os respectivos 

profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, dos respectivos 

profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento efetivo e 

estejam em exercício nas redes escolares a que se encontram vinculados; 

17.2 Implantar, nas redes públicas de educação básica e superior, acompanhamento dos 

profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim de 

fundamentar, com base em avaliação documentada a decisão pela efetivação após o 

estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento de estudos 

na área de atuação do (a) professor(a), com destaque para os conteúdos a serem 

ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina; 

17.3 Prever, nos planos de Carreira dos profissionais da educação dos Estados, Distrito 

Federal e dos Municípios, licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, 

inclusive em nível de pós-graduação stricto sensu; 

17.4 Considerar as especificidades sócio culturais as escolas do campo e das comunidades 

quilombolas no provimento de cargos efetivos para essas escolas. 

17.5 Estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação de 

todos os sistemas de ensino, em todas as instâncias da Federação, para subsidiar os 

órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação dos planos de 

Carreira; 

17.6 Consolidar e ampliar ações especificamente voltadas para a promoção, prevenção, 

atenção e atendimento à saúde e integridade física, mental e emocional dos trabalhadores 

da educação, tendo em vista a melhoria da qualidade da educação municipal; 

17.7 Avaliar e adequar os planos de carreira para os/as profissionais da educação, com 

implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho de 40 horas semanais, com 

remuneração proporcional a carga horária trabalhada em um único estabelecimento de 

ensino, certificando o cumprimento da Lei Complementar Municipal nº 27, de 20 de janeiro 

de 2012;(Redação dada pela Emenda Modificativa nº 002). 

17.8 Incentivar, pela formação, a permanência do/a profissional no mesmo nível de ensino, 

especializado em suas especificidades (atendimento educacional especializado, 

alfabetizador/a, Educação de Jovens e Adultos, Educação do campo etc.); 

17.9 Estabelecer parceria com órgãos responsáveis pela segurança com a finalidade de 

promover mais segurança nos âmbitos escolares permanentes; 

17.10 Oferecer plano de saúde para todos os servidores da educação municipal bem como 

para seus dependentes. 



 
 

 
 

17.11 Assegurar a existência de comissão permanente de profissionais da educação com 

vistas ao cumprimento e avaliação contínua do estatuto do magistério. 

17.12 Garantir a formação continuada aos profissionais administrativos e operacionais 

(merendeira, motorista, porteiros, entre outros, da rede pública municipal de ensino, em 

parceria com as IES e demais instituições de ensino da sociedade civil, para uma prática 

mais efetiva no processo educacional de qualidade. 

17.13 Assegurar os critérios técnicos e legais para mudança de lotação ou permuta de 

servidores da educação municipal de acordo com o parecer do Conselho Municipal de 

Educação. 

 

Meta 18: Assegurar condições, no prazo de 1 (um) ano para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e a 

consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, provendo 

recursos e apoio técnico da União para tanto. 

 

Estratégias:  

18.1 Garantir condições físicas, materiais e recursos financeiros para regularizar, 

implementar e assegurar o funcionamento dos conselhos escolares em 100% das escolas 

públicas municipais, mobilizando e promovendo a participação de pais, estudantes, 

professores, funcionários técnico administrativos, comunidade e parceiros de competência, 

com vistas à garantir a sua funcionalidade e a gestão escolar participativa e democrática. 

18.2 Promover e apoiar programas de formação continuada aos conselheiros com 

conteúdos referentes a gestão administrativa, financeira e pedagógica da escola, 

subsidiando-os com materiais, palestras e encontros, objetivando a atuação dos 

conselheiros nos processos de decisão da escola. 

18.2 Garantir as condições físicas e materiais para que o conselho municipal de educação 

possa exercer suas funções de maneira autônoma proporcionando condições de analisar, 

diagnosticar e emitir pareceres técnicos a respeito da realidade educacional da cidade 

18.3 Garantir que o processo de escolha dos conselheiros do conselho municipal de 

educação seja feito seguindo os princípios da participação democrática; 

18.4 Fortalecer e regulamentar o papel fiscalizador do conselho de acompanhamento e 

controle do FUNDEB, considerando, sua composição e suas atribuições legais, sua 

articulação como os tribunais de contas, o suporte técnico, contábil e jurídico necessários, 

consolidar fóruns consultivos e deliberativos para o fortalecimento do conselho municipal de 

educação, conselhos escolares ou equivalentes, conselhos de acompanhamento e controle 

do FUNDEB e da alimentação escolar, com representação dos setores envolvidos com a 

educação e com as instituições educativas. 



 
 

 
 

18.5 Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus 

familiares na formação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de 

gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação 

de docentes e gestores escolares; 

18.6 Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira 

nos estabelecimentos de ensino; 

18.7 Garantir a Democratização, descentralização e desburocratização da elaboração, 

execução do orçamento, planejamento e acompanhamento das políticas educacionais com 

o objetivo de promover o acesso de toda a comunidade local e escolar aos dados 

orçamentários e transparência na utilização dos recursos públicos em educação e que seja 

feita a publicação dos gastos públicos; 

18.8 Assegurar recursos e garantir aperfeiçoamento dos profissionais das salas de recursos 

para atender a todas as necessidades e deficiências; 

18.9 Implantar e aperfeiçoar o processo de escolha democrática dos/as diretores/as das 

escolas da rede municipal de ensino a partir do 5º ano de vigência do plano; 

18.10 Fortalecer os instrumentos que assegurem a transparência e controle social na 

utilização dos recursos públicos destinados à educação, garantindo a continuidade da 

realização de audiências públicas e da divulgação através de portais eletrônicos de 

transparência. 

 

Meta 19: Garantir investimento público em educação pública de forma a atingir, no 

mínimo, os 25% (vinte e cinco por cento) da arrecadação municipal. 

   

Estratégias: 

19.1 Aplicar os recursos financeiros permanentes e sustentáveis para todos os níveis, 

etapas e modalidades da educação, observando-se as políticas de colaboração mantidas 

com o governo federal e estadual, em especial as decorrentes do art. 60 do ato das 

disposições constitucionais transitórias e do artigo 75 § 1º da LDB (lei n° 9.394, de 1996), 

que trata da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada ente federado, para 

atender suas demandas educacionais à luz do padrão de qualidade nacional. 

19.2 Garantir as condições para execução dos planos de ações articuladas (par) e o plano 

plurianual-PPA em consonância com a LDO (lei das diretrizes orçamentarias). LOA (lei 

orçamentaria anual) e com o plano municipal de educação dando cumprimento às metas e 

estratégias de qualidade estabelecidas para todas as etapas e modalidades de ensino. 

19.3 Assegurar recursos necessários para adequar e mobiliar o espaço físico das 

instituições de forma a garantir a acessibilidade de todos os alunos da Educação Básica. 



 
 

 
 

19.4 Fazer cumprir o financiamento, em regime de colaboração com o Estado e a União, 

para políticas e estratégias de solução para o transporte escolar, em relação ao 

gerenciamento e pagamento das despesas; 

19.5 Garantir no orçamento anual do município a previsão do suporte financeiro para o 

cumprimento das metas constantes neste plano; 

19.6 Garantir que a Secretaria Municipal de Educação atue como unidade orçamentária (de 

acordo com os artigos 68 ao 77 da LDBEN), de forma que a mesma seja ordenadora de 

despesas e gestora plena de recursos orçamentários, com o devido acompanhamento, 

controle e fiscalização de suas ações pelos: Conselho de Educação, Tribunal de Contas, 

Conselho do FUNDEB e demais órgãos fiscalizadores. 
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1 – INTRODUÇÃO                                   
 

                                Foto 1: Vista aérea de Salinas 
 
 
 

 

 

 

 

 

Salinas dá um grande salto de qualidade educativa ao elaborar, de forma 

democrática e participativa, o Plano Municipal de Educação – PME, para os próximos dez anos.  

O PME trata do conjunto da educação, no âmbito Municipal, expressando uma 

política educacional para todos os níveis, bem como as etapas e modalidades de educação e de 

ensino. É um Plano de Estado e não somente um Plano de Governo. Sua elaboração está 

preconizada no Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei nº 13.005/2014, de 25 de 

junho de 2014, que em seu Art. 8º declara: “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

deverão elaborar seus correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já 

aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e estratégias previstas neste 

PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da publicação desta Lei”.                                  

Obedecendo ao princípio constitucional de gestão democrática do ensino público, 

preconizada na Constituição Federal Art. 206, Inciso VII, observando a gestão democrática de 

ensino e da educação, a garantia de princípios de transparência e impessoalidade, a autonomia 

e a participação, a liderança e o trabalho coletivo, a representatividade e a competência, foi 

construído o presente Plano Municipal de Educação, um plano decenal. Ele requerer, de todos 

os cidadãos, que dele participa com clareza e objetividade a respeito de qual educação que se 

quer alcançar. 

Este processo de construção coletiva, com a demonstração de um forte espírito 

democrático, enche de esperança e aponta para um caminho em que a educação é alicerce para 

o desenvolvimento de uma sociedade plena.  

O PME de forma resumida, aborda os principais aspectos norteadores: a 

universalização do atendimento escolar; superação das desigualdades educacionais, com 

ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 
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melhoria da qualidade da educação; formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase 

nos valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;promoção do princípio da gestão 

democrática da educação pública; promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do 

País; estabelecimento de aplicação de recursos públicos em educação que assegure 

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

dos(as) profissionais da educação; promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 

diversidade e à sustentabilidade socioambiental, os quais estão de acordo  com a  Lei nº 13.005 

de 26 de junho de 2014.  

Espera- se que o Plano Municipal de Educação de Salinas aponte para uma 

Educação Plena, que contribua para a formação de cidadãos, com uma nova visão de mundo, 

em condições para interagir na contemporaneidade de forma construtiva, solidária, participativa 

e sustentável. 

 
2 - CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
2.1 - Aspectos gerais 

 
O 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 39.178 

habitantes, dados do último censo.  

A área do Município de  Salinas  é de 1.887, 646 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 frequência 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 às 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 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 
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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.  

                       

                 MAPA 1: Localização do município em Minas Gerais 

 
                                   http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/salinas_mg 
 
 

QUADRO 1 – Caracterização do território 

Área (km²) Microrregião Mesorregião

1887,64 Salinas Norte de Minas
SRE Habitantes/km² Porte do Município

Araçuai 20,76 Pequeno Porte II  
     Fonte: Atlas Brasil 2013/ Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 
Histórico 
 

O desbravamento da região de Salinas foi feito pelos bandeirantes oriundos da 

Bahia, que, sob o comando de Antônio Luís dos Passos, bateram aquelas terras na caça de 

riquezas.  

Foto 2 -Mercado velho de Salinas em 1978. 
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(Foto: Abdênago Lisboa) 
 

A gleba mineira, generosa como sempre, ofereceu ao desbravador, abundantes 

jazidas de sal, produto, então escasso e, por isso mesmo, de elevado preço. Tal descoberta 

contribuiu, sobremaneira, para o povoamento daquela região, onde hoje se ergue a cidade 

de Salinas. 

D. Faustina Fernandes Pessoa, que era a proprietária dos terrenos, doou uma 

grande área para que nela se erguesse uma capela sob a proteção de Santo Antônio, e para 

que os fiéis construíssem ali suas casas. Estava lançada a semente de um novo povoado. 

Tão logo foi levantada a capelinha, os exploradores das jazidas, aproveitando-se da oferta 

daquela bondosa Senhora, construíram suas casas, ao redor do templo, crescendo o arraial 

de Santo Antônio de Salinas, pertencente a Rio Pardo de Minas. O nome do povoado foi em 

homenagem ao padroeiro e em referência às jazidas da região. 

Progredindo o lugar, foi, pela Lei Provincial número 730, de 16 de maio de 1855, 

criada a freguesia de Santo Antônio de Salinas, por desmembramento de Rio Pardo. Aliás, 

naquele ano, em 15 de fevereiro, conforme anotações no livro de Contas da freguesia, D. 

Ana Maria de Araújo fez doação do terreno para o cemitério local. 

Com o esgotamento das jazidas, os habitantes daquelas paragens, dada à 

excepcional qualidade das terras, voltaram-se para a pecuária e a agricultura, onde iriam 

assentar a base econômica da região. 

Na formação definitiva do lugar, aparece o Sr. Vicente Ferreira Costa, cuja 

numerosa família pode ser considerada como pioneira da terra salinense. 

 

Formação Administrativa 
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Foto 3 – Centro da Cidade 1959 

 

 

A grande investida por estas paragens principiou 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 Jequitinhonha, Rio Pardo, Serra das Almas, 

Itacambira etc. 

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

sesmaria, compras, 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 essa região, a procura de riquezas. Numa dessas incursões 

chegou às margens de um rio pouco caudaloso e encontrou ricas jazidas de salgemas, 

produto precioso por ser oficial naqueles ermos. Os índios que habitavam esta região eram 

os Tapuias da Nação G. 

Felisbello Freire, no seu libro "História Territorial do Brasil", registrou a primeira 

concessão de uma sesmaria no município de Salinas em nome do Capitão Inácio de Souza 

Ferreira em 16/01/1734, cujo nome era sitio que se chama São José. 

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 na era de 1735. 

A Câmara Municipal de Minas Novas/MG, em 30/04/1830, respondia a uma 

informação de sua Majestade Imperial, dizendo que "o povo da Fazenda da Salinas ergueu 

uma Casa de Oração sem licença do prelado e sem provisão imperial em 1828". 

Em 20/08/1833 era emancipado o distrito de Rio Pardo, pertencente a Minas 

Novas/MG, e o distrito de Salinas era incorporado ao município de Rio Pardo. 
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Em 24/12/1838, era realizado um recenseamento, onde habitavam no Arraial de 

Santo Antônio de Salinas, 248 pessoas. 

Em 15/02/1855, Dona Ana Maria de Araújo, proprietária da fazenda Ribeirão, 

doou um pedacinho de terra para que nela fosse construído um cemitério coberto com casas 

precisas para este fim. 

Pela Lei n° 730 de 16/05/1855, eleva a Freguesia o distrito de Santo Antônio de 

Salinas do município de Rio Pardo. 

Lei n° 2725 de 18/12/1880 - Assembléia Legislativa Provincial de Minas Gerais. 

Artigo 1° - 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. 

§ 1° O Município desta Vila ficará pertencendo à Comarca de Grão Mogol/MG e terá todos 

os ofícios de justiça criados por Lei Federal 

As lideranças locais indicaram os senhores Antônio dos Anjos da Silva Sobrinho, 

o professor Ramiro Ramires de Almeida Lopes e o padre Benício José Pereira, para dentro 

do prazo de 3 (três) anos preparar e organizar o Arraial para se transformar em Vila, 

obedecendo às exigências da Lei. 

Em 18/12/1880, eram incorporados ao novo município os distritos de Águas 

Vermelhas, Pajau (Cachoeira de Pajeú), Catinga (Pedra Azul), e posteriormente Bom Jardim 

das Taiobeiras (Taiobeiras). 

Realizadas as eleições, 19/01/1883 sob a presidência do presidente da Câmara 

Municipal de Rio Pardo, Conrado Caldeira foram diplomados e empossados os sete 

vereadores: 

Antônio dos Anjos da Silva Sobrinho (presidente) 

Onofre Valente Franco (vice - presidente) 

Carlos Dias Torres 

Donério Pereira Araújo 

Luiz Ferreira Monteiro 

Modesto José Silva 

Avelino Ferreira Almeida 

Em 04/10/1887 pela Lei 3485 a Vila de Santo Antônio de Salinas foi elevada a 

categoria de cidade. Em 14/071891 sob a presidência da Câmara Municipal, era aprovado o 

estatuto do município de Santo Antônio de Salinas. 

Em 16/06/1892 era instalada a Comarca de Santo Antônio de Salinas, sendo o 

nosso primeiro Juiz de Direito o Dr. Francisco de Assis Freitas e o nosso primeiro promotor 

de justiça o Tenente Coronel Rebeldino Pinto Coelho. 
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Em 07/09/1923, é mudada a denominação de Santo Antônio de Salinas para 

SALINAS / MG, pela Lei Provincial n° 3485, de 04-10-1887. E no ano de 1932 tomou posse 

o nosso primeiro prefeito municipal (nomeado), Dr. Clemente Medrado Fernandes. 

Em divisão territorial datada de 2011, o município é constituído de 3 distritos: 

Ferreirópolis ( Lei 154/54 limites do distrito de Ferreirópolis), Nova Matrona ( Lei 1280/91) e 

Nova Fátima  ( Lei 2261/11).Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2011.  

A evolução urbana da nossa cidade tem apresentado significativos progressos, 

acompanhando a dinâmica da vida moderna e em decorrência dos constantes 

empreendimentos de nossa municipalidade, nas últimas décadas.  

 
2.2 - Aspectos demográficos 

A estrutura demográfica é importante de ser analisada para que se possa 

estabelecer uma previsão da demanda por matrícula em cada uma das faixas etárias. Entre 

2000 e 2010 foi verificada que a população de 60 anos ou mais aumentou em 38,94%. Em 

2000, este grupo representava 10,29% da população, já em 2010 detinha 13,41%. 

 Na base da pirâmide demográfica, por sua vez, o que se observou foi uma 

redução de -24,56% para a faixa etária de 0 a 3 anos; uma variação negativa de -19,96% 

para as crianças de 4 a 5 anos; e uma queda de -12,29% da população de 6 a 14 anos. 

Observa-se, assim, que a participação da faixa etária de 0 a 14 anos na pirâmide 

demográfica passou de 29,72% em 2000 para 23,34% em 2010. 

Por fim, no que concerne à população de 15 a 59 anos, observa-se que a faixa 

etária de 15 a 17 experimentou uma redução de -12,45%, de 2000 a 2010; o número jovens 

de 18 a 29 anos aumentou 04,36%; e a população de 30 a 59 anos aumentou 23,85%, no 

mesmo período. Dessa forma, a faixa etária de 15 a 17 anos passou de 59,98% em 2000, 

para 63,26% em 2010. 

GRÁFICO 1  População residente no município por faixa etária 

 
    Fonte: IBGE – Censos Demográficos 2000 e 2010/Atlas Brasil/ Elaboração: DAPE/SEE-
MG 
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Em relação à área de residência da população, pode-se observar que de 1991 a 

2010 houve um movimento de êxodo rural, uma vez que a população urbana cresceu 

63,44% e a rural, por sua vez, reduziu -40,27%. Por fim, em relação ao número de 

habitantes total, observa-se que Salinas apresentou, de 1991 a 2010, uma taxa geométrica 

de crescimento anual de 0,99%. 

GRÁFICO 2 População residente no município por área - Urbana e Rural 

 
     Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010/Atlas Brasil/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 
 

Outro aspecto relevante diz respeito à taxa de fecundidade. Definida como 

sendo o número médio de filhos que uma mulher deverá ter ao terminar o período 

reprodutivo (15 a 49 anos de idade), essa taxa reflete uma perspectiva de aumentou ou 

diminuição da população nos próximos anos. No município de Salinas, de 1991 a 2000, 

apresentou uma queda, em termos relativos, de -29,48% e, de 2000 a 2010, um decréscimo 

de -29,92%. Por fim, a variação relativa total, ao longo de todo o período, foi de -50,58%. 

GRÁFICO 3 Taxa de fecundidade 

 
    Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010/Atlas Brasil/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 
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Outro dado complementar à análise de crescimento populacional é a taxa de 

mortalidade infantil, número de crianças que não deverão sobreviver ao primeiro ano de vida 

em cada 1000 crianças nascidas vivas. Salinas, de 1991 a 2000, apresentou uma queda, 

em termos relativos, de -17,22% e, de 2000 a 2010, um decréscimo de -44,17%. Por fim, a 

variação relativa total, ao longo de todo o período, foi de -53,78%. 

GRÁFICO 4: Taxa de mortalidade infantil 

 
    Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010/Atlas Brasil/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 

Por fim, a esperança de vida ao nascer, ou seja, o número médio de anos que as 

pessoas deverão viver a partir do nascimento, se permanecerem constantes ao longo da 

vida o nível e o padrão de mortalidade por idade prevalecentes no ano do Censo, é outro 

indicador que pode auxiliar na análise demográfica. Salinas, de 1991 a 2000, apresentou um 

aumento, em termos relativos, de 6,01% e, de 2000 a 2010, uma elevação de 6,53%. Por 

fim, a variação relativa total, ao longo de todo o período, foi de 12,93%. 

GRÁFICO 5: Esperança de vida ao nascer 

 
     Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010/Atlas Brasil/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 

                GRÁFICO 6 – Taxa de crescimento anual – 2000 e 2010 
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     Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 2000 e 2010 

 

Em relação à área de residência da população, pode-se observar que de 1991 a 

2010 houve um movimento de êxodo rural, uma vez que a população urbana cresceu 

63,44% e a rural, por sua vez, reduziu -40,27%. Por fim, em relação ao número de 

habitantes total, observa-se que Salinas apresentou, de 1991 a 2010, uma taxa geométrica 

de crescimento anual de 0,99%. 

GRÁFICO 7: População residente no município por área - Urbana e Rural 

 
    Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010/Atlas Brasil/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 
 

A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população 

urbana em 2000 representava 71,57% e em 2010 a passou a representar 78,4% do total. A 

estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 2000 e 2010 foi 

verificada ampliação da população idosa que cresceu 3,3% em média ao ano. Em 2000, 

este grupo representava 10,3% da população, já em 2010 detinha 13,4% do total da 

população municipal. O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo 

entre 2000 e 2010, com média de -1,8% ao ano. Crianças e jovens detinham 29,7% do 
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contingente populacional em 2000, o que correspondia a 10.915 habitantes. Em 2010, a 

participação deste grupo reduziu para 23,3% da população, totalizando 9.143 habitantes. 

 

GRÁFICO 8 – População residente no município por faixa etária – 2000 e 2010 

  
 

    Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 2000 e 2010 
 

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu 

crescimento populacional (em média 1,19% ao ano), passando de 22.025 habitantes em 

2000 para 24.783 em 2010. Em 2010, este grupo representava 63,3% da população do 

município. 

Outro aspecto relevante diz respeito à taxa de fecundidade. Definida como 

sendo o número médio de filhos que uma mulher deverá ter ao terminar o período 

reprodutivo (15 a 49 anos de idade), essa taxa reflete uma perspectiva de aumentou ou 

diminuição da população nos próximos anos. No município de Salinas, de 1991 a 2000, 

apresentou uma queda, em termos relativos, de -29,48% e, de 2000 a 2010, um decréscimo 

de -29,92%. Por fim, a variação relativa total, ao longo de todo o período, foi de -50,58%. 

GRÁFICO 9: Taxa de fecundidade 

 
     Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010/Atlas Brasil/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 
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Outro dado complementar à análise de crescimento populacional é a taxa de 

mortalidade infantil, número de crianças que não deverão sobreviver ao primeiro ano de vida 

em cada 1000 crianças nascidas vivas. Salinas, de 1991 a 2000, apresentou uma queda, 

em termos relativos, de -17,22% e, de 2000 a 2010, um decréscimo de -44,17%. Por fim, a 

variação relativa total, ao longo de todo o período, foi de -53,78%. 

 
GRÁFICO 10: Taxa de mortalidade infantil 

 
    Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010/Atlas Brasil/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 

 

Por fim, a esperança de vida ao nascer, ou seja, o número médio de anos que as 

pessoas deverão viver a partir do nascimento, se permanecerem constantes ao longo da 

vida o nível e o padrão de mortalidade por idade prevalecentes no ano do Censo, é outro 

indicador que pode auxiliar na análise demográfica. Salinas, de 1991 a 2000, apresentou um 

aumento, em termos relativos, de 6,01% e, de 2000 a 2010, uma elevação de 6,53%. Por 

fim, a variação relativa total, ao longo de todo o período, foi de 12,93%. 

GRÁFICO 11: Esperança de vida ao nascer 

 
Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010/Atlas Brasil/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 
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2.3 - Aspectos sociais 

Os aspectos sociais de um município são cruciais de serem analisados em um 

plano de educação, uma vez que esse possui influência no desempenho do corpo discente. 

Um dos principais indicadores nesse âmbito é o Índice de Gini. Esse mede o grau de 

desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. 

Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda domiciliar per capita de todos os 

indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um indivíduo 

detém toda a renda)1. Salinas, de 1991 a 2000, apresentou um aumento, em termos 

relativos, de 11,54% e, de 2000 a 2010, uma elevação de 12,07%. Por fim, a variação 

relativa total, ao longo de todo o período, foi de 25,00%. 

GRÁFICO 12: Índice de Gini 

 

    Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010/Atlas Brasil/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 
 

Outra dimensão dos aspectos sociais é o número médio de anos de estudo que 

uma geração de crianças que ingressa na escola deverá completar ao atingir 18 anos de 

idade, se os padrões atuais se mantiverem ao longo de sua vida escolar, ou seja, a 

expectativa de anos de estudo. Salinas, de 1991 a 2000, apresentou um aumento, em 

termos relativos, de 22,68% e, de 2000 a 2010, uma elevação de 0,98%. Por fim, a variação 

relativa total, ao longo de todo o período, foi de 23,89%. 

GRÁFICO 13: Expectativa de anos de estudo 

                                                 
1 O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes. 
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     Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010/Atlas Brasil/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 

 

A porcentagem de pobres, a qual é definida como a proporção dos indivíduos 

com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 140,00 mensais, em reais de agosto de 

20102. No que diz respeito a esse indicador, observa-se que o município de Salinas, de 

1991 a 2000, apresentou uma queda, em termos relativos, de -23,34% e, de 2000 a 2010, 

um decréscimo de -52,62%. Por fim, a variação relativa total, ao longo de todo o período, foi 

de -63,67%. 

GRÁFICO 14: Porcentagem de pobres 

 

 

    Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010/Atlas Brasil/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 
 

No que diz respeito à renda per capita dos munícipes é importante verificar a 

diferença entre os mais pobres e a média da renda dos habitantes. Para análise, o indicador 

utilizado foi a média da renda domiciliar per capita dos indivíduos pertencentes ao quinto 

mais pobre da distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita3. Em relação 

a essa variável, Salinas, de 1991 a 2000, apresentou um aumento, em termos relativos, de 
                                                 
2 O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes. 
3 Valores em reais de 01/08/2010. 
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14,34% e, de 2000 a 2010, uma elevação de 105,58%. Por fim, a variação relativa total, ao 

longo de todo o período, foi de 135,06%. 

 

GRÁFICO 15: Renda per capita média do 1º quinto mais pobre 

 
    Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010/Atlas Brasil/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 
 

Para o prosseguimento do diagnóstico, analisou-se a renda per capita média, ou 

seja, a razão entre o somatório da renda de todos os indivíduos residentes em domicílios 

particulares permanentes e o número total desses indivíduos4. No que concerne a esse 

indicador, o município de Salinas, de 1991 a 2000, apresentou um aumento, em termos 

relativos, de 60,77% e, de 2000 a 2010, uma elevação de 128,54%. Por fim, a variação 

relativa total, ao longo de todo o período, foi de 267,41%. 

 

GRÁFICO 16 -Renda per capita 

 
 Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010/Atlas Brasil/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 

                                                 
4 Valores em reais de 01/agosto de 2010. 
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Um indicativo de vulnerabilidade social é o percentual de pessoas que vivem em 

domicílios vulneráveis à pobreza (com renda per capita inferior a 1/2 salário mínimo de 

agosto de 2010) e em que ninguém tem o ensino fundamental completo5. Nesse sentido, 

Salinas, de 1991 a 2000, apresentou um aumento, em termos relativos, de 38,67% e, de 

2000 a 2010, um decréscimo de -56,48%. Por fim, a variação relativa total, ao longo de todo 

o período, foi de -39,65%. 

 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 17 : Porcentagem de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e em que 

ninguém tem fundamental completo. 

 
     Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010/Atlas Brasil/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 
 

Uma questão social que tem sido bastante debatida é a gravidez na 

adolescência. Para essa análise foram considerados dois indicadores. O primeiro deles é a 

razão entre as mulheres de 10 a 14 anos de idade que tiveram filhos e o total de mulheres 

nesta faixa etária multiplicado por 100, ou seja, o percentual de mulheres de 10 a 14 anos 

que tiveram filhos. Sobre esse indicador Salinas os valores para os anos de 1991, 2000 e 

2010 são, respectivamente, 0,00%, 0,44% e 0,00%. 

 

GRÁFICO 18: Porcentagem de mulheres de 10 a 14 anos que tiveram filhos 

                                                 
5 São considerados apenas os domicílios particulares permanentes. 
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    Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010/Atlas Brasil/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 
 

O outro dado considerado foi a razão entre as mulheres de 15 a 17 anos de 

idade que tiveram filhos e o total de mulheres nesta faixa etária multiplicado por 100, ou 

seja, o percentual de mulheres de 15 a 17 anos que tiveram filhos. Nesse indicador, Salinas, 

de 1991 a 2000, apresentou um aumento, em termos relativos, de 8,04% e, de 2000 a 2010, 

uma elevação de 41,60%. Por fim, a variação relativa total, ao longo de todo o período, foi 

de 52,98%. 

GRÁFICO 19: Porcentagem de mulheres de 15 a 17 anos que tiveram filhos 

 
     Fonte: IBGE – Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010/Atlas Brasil/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 

2.3.1 – Índice de desenvolvimento humano 
 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é um indicador sintético 

que se propõe ser uma medida do estágio de desenvolvimento humano. Ele é composto por 

três componentes. Primeiramente, pelo índice sintético da dimensão Educação, o qual é 

obtido através da média geométrica do subíndice de frequência de crianças e jovens à 

escola, com peso de 2/3, e do subíndice de escolaridade da população adulta, com peso de 

1/3. Em seguida, pelo índice da dimensão Longevidade, o qual é calculado a partir do 
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indicador Esperança de vida ao nascer, através da fórmula: [(valor observado do indicador) - 

(valor mínimo)] / [(valor máximo) - (valor mínimo)], onde os valores mínimo e máximo são 25 

e 85 anos, respectivamente. Por fim, o Índice da dimensão Renda, que é calculado a partir 

do indicador Renda per capita, através da fórmula: [ln (valor observado do indicador) - ln 

(valor mínimo)] / [ln (valor máximo) - ln (valor mínimo)], onde os valores mínimo e máximo 

são R$ 8,00 e R$ 4.033,00 (a preços de agosto de 2010).  

 

 

 

 

 

 

TABELA 1 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes  

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 1991 2000 2010

IDHM 0,368 0,535 0,679
Componentes
IDHM Educação 0,152 0,367 0,551

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 14,51 21,53 36,39
% de 5 a 6 anos frequentando a escola 20,57 70 92,55
% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 26,43 71,09 86,68
% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 9,2 33,29 61,74
% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 6,04 17,45 29,73

IDHM Longevidade 0,674 0,74 0,815

Esperança de vida ao nascer (em anos 65,44 69,37 73,9
IDHM Renda 0,488 0,565 0,697

Renda per capita (em R$) 167,02 268,51 613,65  
    Fonte: PNUD, Ipea e FJP/ Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 

Quanto ao componente Educação, o município de Salinas, de 1991 a 2000, 

apresentou um aumento, em termos relativos, de 141,45% e, de 2000 a 2010, uma elevação 

de 50,14%. Por fim, a variação relativa total, ao longo de todo o período, foi de 262,50%. 

Em relação ao componente Longevidade Salinas, de 1991 a 2000, apresentou 

um aumento, em termos relativos, de 9,79% e, de 2000 a 2010, uma elevação de 10,14%. 

Por fim, a variação relativa total, ao longo de todo o período, foi de 20,92%. 

No que diz respeito ao componente renda Salinas, de 1991 a 2000, apresentou 

um aumento, em termos relativos, de 15,78% e, de 2000 a 2010, uma elevação de 23,36%. 

Por fim, a variação relativa total, ao longo de todo o período, foi de 42,83%. 

Empreendendo-se uma análise do IDHM, o qual é uma média geométrica dos 

três índices, observa-se que o município de Salinas, de 1991 a 2000, apresentou um 
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aumento, em termos relativos, de 45,33% e, de 2000 a 2010, uma elevação de 26,82%. Por 

fim, a variação relativa total, ao longo de todo o período, foi de 84,31%. 

 

2.4 - Aspectos econômicos 
 

Uma medida adequada para analisar os aspectos econômicos municipais são os 

valores agregados ao PIB por cada um dos setores. Salinas, em relação aos valores 

agregados, observou-se o seguinte: a agropecuária aumentou 66,11%, passando de R$ 

15,06 milhões, em 2007, para R$ 25,02 milhões, em 2012; a indústria, por sua vez, 

observou um crescimento de 89,14%, saindo de R$ 25,51 milhões (2007) para R$ 48,25 

milhões (2012); no que diz respeito ao valor agregado pela administração pública, essa 

experimentou um aumento de 77,88%, uma vez que passou de R$ 49,56 milhões, no ano de 

2007, para R$ 88,17 milhões, no ano de 2012; por fim, os serviços tiveram crescimento de 

85,97%, no período analisado, saindo de R$ 133,92 milhões e alcançando o patamar de R$ 

249,05 milhões. É válido analisar, também, a evolução dos impostos. No ano de 2007 esses 

estavam no patamar de R$ 14,35 milhões e, em 2012, esse aumentou para R$ 

28,66milhões, o que representa um crescimento de 99,75%. 

GRÁFICO 20: PIB 

 
     Fonte: IBGE , FJP/ Elaboração: DAPE/SEE 
 
Produção Agropecuária  
 

Quando se analisam os aspectos econômicos do município, é importante levar 

em consideração, dentre outros fatores, a sua capacidade de geração de renda através de 

atividades nas áreas da pecuária e agricultura. No caso da pecuária, dados coletados da 

Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, referentes a 2011, apontam que as 5 (cinco) 

principais culturas de rebanho local são as indicadas no gráfico abaixo: 
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GRÁFICO 21 – Distribuição das 5 (cinco) principais culturas de rebanho do município – 2011 

 
     Fonte: IBGE – Pesquisa Produção Pecuária Municipal (PAM) 

 
Além do campo da pecuária, a supracitada pesquisa também fornece dados 

acerca da área de agricultura local. Neste caso, foram coletados dados acerca das 5 (cinco) 

principais culturas de agricultura do município, divididas entre aquelas permanentes e 

aquelas temporárias, conforme demonstrado no gráfico que segue: 

 

GRÁFICO 22 – Distribuição das 5 (cinco) principais culturas de agricultura do município, 

segundo condição permanente/temporária (toneladas) – 2011 

 
     Fonte: IBGE – Pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) 
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Agricultura Familiar 
 

O Município possuía 1.733 agricultores familiares em 2006, que correspondia a 

83% dos seus produtores. Esses agricultores familiares acessavam a 41% da área, 

ocupavam 80% da mão-de-obra do setor e participavam com 64% do valor da produção 

agropecuária municipal. Atualmente, tem –se uma quantidade de   1.963 agricultores 

familiares cadastrados com DAP (Declaração de Aptidão ao PRONAF) neste município.  

A tabela abaixo apresenta esses dados relativos também ao Estado e ao Brasil 

Quadro 2 – Quantidade de agricultores cadastrados 

 
 

2.4.1  Mercado de Trabalho 
 

Conforme dados do último Censo Demográfico, o município, em agosto de 2010, 

possuía 18.881 pessoas com 10 anos ou mais de idade economicamente ativas, sendo que 

17.893 estavam ocupadas e 989 desocupadas. A taxa de participação ficou em 56,1% e a 

taxa de desocupação municipal foi de 5,2%. No tocante à taxa de desemprego, o gráfico 

abaixo fornece indicativos de maneira comparativa: 

A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 

26,4% tinham carteira assinada, 28,3% não tinham carteira assinada, 20,7% atuam por 

conta própria e 1,3% de empregadores. Servidores públicos representavam 9,8% do total 

ocupado e trabalhadores sem rendimentos e na produção para o próprio consumo 

representavam 13,4% dos ocupados. 

 

 

 

 

GRÁFICO 23 – Pessoas ocupadas por posição na ocupação – 2010 
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     Fonte: IBGE:Censo Demográfico 2010 

 
Das pessoas ocupadas, 15,4% não tinham rendimentos e 69,8% ganhavam até 

um salário mínimo por mês. O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas 

era de R$ 1.053,37. Entre os homens, o rendimento era de R$ 892,05 e entre as mulheres 

de R$ 1.232,59, apontando uma diferença de -27,63% maior para as mulheres. Segundo 

dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal do município 

apresentou, por sete anos, saldo positivo na geração de novas ocupações entre 2005 e 

2012. O número de vagas criadas neste período foi de 1.781. No último ano, as admissões 

registraram 1.994 contratações, contra 1.911 demissões. 

 

GRÁFICO 24 - Admitidos e desligados no município – 2005 a 2010 

 
     Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Cadastro Geral de Empregados e 
Desempregados 
 

2.5 - Aspectos Culturais e Artísticos  
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Salinas pode ser considerada um pólo turístico, cultural e econômico, devido a 

sua posição geográfica, estratégica e infraestrutura 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; as Bibliotecas Públicas Municipais Irmã 

Benigna Soares e Industria do Conhecimento; Academia Salinense de Letras; Galeria de 

Arte Irmã Narcisa do Coração de Jesus; Orquestra Sinfônica de Salinas; Bandas Musicais e 

o Instituto Histórico e Geográfico de Salinas;  Academias de Capoeira; Festa de Aniversário 

de Emancipação Política da cidade; Festas Juninas; Festas Religiosas; grupos de Folia de 

Reis; Grupos Teatrais; Grupos de Boi de Janeiro; Maculelê, e AASAL (Associação dos 

Artesãos de Salinas e Região).  

                                  Foto 4- Museu da Cachaça 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Museu da Cachaça, em Salinas (MG). Na Sala do Engenho há um carro de boi, 

carretão, moinho de ferro e alambique de cobre. 

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

devido a excelente qualidade dessa bebida aqui fabricada. Salinas conta com o “Museu da  

Cachaça de Salinas”,  parceria firmada  entre o Governo do Estado e a Prefeitura de 

Salinas, que é a maior fabricante brasileira de cachaça.O museu conta com salas de 

exposição sobre a cadeia produtiva e as características da cachaça artesanal, com painéis 

fotográficos, áudios, vídeos e uma instalação de 9 metros de alturas com 1.750 garrafas de 

cachaça produzidas na cidade mineira. O espaço também dispõe de cozinha, restaurante e 

estrutura para realização de negócios, além de shows e eventos. Esse espaço criado em 

Salinas busca valorizar a economia, sociedade e cultura ligadas à produção de cachaça 

artesanal. 
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                               Foto 5 – Festival Mundial da Cachaça 
 
 
 
 
 
 
 

Anualmente é realizado o Festival Mundial da Cachaça onde fabricantes expõem 

seus produtos para visitantes de diversas partes do Brasil e do mundo.  

 

3.1 CAPACIDADE TÉCNICA 

3.1.2 Aspectos de Gestão Municipal  

 
Recursos Humanos 
 

A Administração Municipal conta com 1.372 servidores, entre os quais 64,4% 

são estatutários. Entre 2009 e 2010 o município não realizou concurso público. 

GRÁFICO 25 – Total de servidores da administração municipal segundo tipo de vínculo – 

2011 

 

3.1.3 Finanças 
 

A receita orçamentária do município passou de R$ 21,2 milhões em 2005 para 

R$ 34,3 milhões em 2011, o que retrata uma alta de 62,2% no período ou 12,84% ao ano. A 

proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir das atividades econômicas do 

município, em relação à receita orçamentária total, passou de 10,83% em 2005 para 8,88% 
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em 2011, e quando se analisa todos os municípios juntos do estado, a proporção aumentou 

de 24,48% para 23,71%. A dependência em relação ao Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM) diminuiu no município, passando de 41,79% da receita orçamentária em 

2005 para 38,52% em 2011. Essa dependência foi superior àquela registrada para todos os 

municípios do Estado, que ficou em 23,76% em 2011. 

GRÁFICO 26– Distribuição percentual das 5(cinco)-Principais despesas do município - 2011 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Fonte: Ministério da Fazenda(MF) – Tesouro Nacional 

 
As despesas com saúde, educação, transporte, administração e cultura foram 

responsáveis por 81,18% das despesas municipais. Em assistência social, as despesas 

alcançaram 2,85% do orçamento total, valor esse inferior à média de todos os municípios do 

estado, de 3,20%. 

3.1.4 Instrumentos de planejamento e orçamentos  

 O modelo orçamentário brasileiro é definido na Constituição Federal de 1988 do 

Brasil. Compõe-se de três instrumentos: o Plano Plurianual – PPA, a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual - LOA. 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais. 

 
 O Município de Salinas elaborou no ano 2014, O PPA, com vigência de quatro 

anos, que tem como função estabelecer as diretrizes, objetivos e metas de médio prazo da 

administração pública. Cabendo à LDO, anualmente, enunciar as políticas públicas e 

respectivas prioridades para o exercício seguinte. Já a LOA tem como principais objetivos 

estimar a receita e fixar a programação das despesas para o exercício financeiro. Assim, a 

LDO ao identificar no PPA as ações que receberão prioridade no exercício seguinte torna-se 

4%

9%

10%

23%

26%

Previdência Social

Transporte

Administração

Educação

Saúde
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o elo entre o PPA, que funciona como um plano de médio-prazo do governo, e a LOA, que é 

o instrumento que viabiliza a execução do plano de trabalho do exercício a que se refere.  

A elaboração de uma proposta orçamentária eficiente e condizente com os 

instrumentos legais recomenda necessariamente a total compreensão da importância das 

leis orçamentárias (PPA, LDO e LOA). Outro ponto de grande atenção é a precisão e 

agilidade das informações gerenciais dos processos de elaboração e execução que 

subsidiam a tomada de decisões que irão influenciar sobre o ciclo orçamentário. 

 
 

Administração
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3. PLANOS DE EDUCAÇÃO 
 

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art.214, que deverá 

ser elaborado um Plano Nacional de Educação de duração decenal definidor de 

“diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades”. Como fruto de longa e complexa construção social, foi aprovado o novo 

Plano Nacional de Educação (2014-2024) por meio da Lei nº 13.005/2014, cujas 

diretrizes, indicadas no art.2º são:  

 

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

 

Como uma das previsões do atual PNE, estabeleceu-se que os Estados e 

Municípios deverão elaborar ou adequar seus respectivos planos ao PNE no prazo de 

um ano a contar da publicação do referido PNE (art.8º, da Lei nº 13.005/2014).  

No que concerne à esfera estadual, a Constituição Mineira afirma que o 

Plano Estadual de Educação deve visar à articulação, à integração do poder público e 

à adaptação ao Plano Nacional. No âmbito da legislação estadual, a lei 19.481/2011 

aprovou o Plano de Educação do Estado (PEE) para o decênio 2011-2020, definindo 

diretrizes para a elaboração dos Planos de Educação dos Municípios. O PEE está 

atualmente passando por revisão para sua adequação ao PNE.  

O Plano Municipal de Salinas foi construído coletivamente para a 

organização da política educacional para o período de 10 anos (2006 a 2015). Foi 

transformado em Lei nº 2.098 em 01 de novembro de 2006, o qual está em período de 

vigência. 
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Nele está determinado a obrigatoriedade do Distrito Federal, Estados e 

Municípios em garantir uma Educação de qualidade. O Plano ainda em questão 

apresenta metas e objetivos que propõem ações e estratégias que variam quanto aos 

prazos de sua implementação, ou seja, ações permanentes, ações em início de 

período letivo e ações com prazos diversos para a sua implantação. Por essa razão o 

plano prevê o acompanhamento e a avaliação de sua execução durante todo o 

período de vigência.  

A comissão de acompanhamento, responsável pela análise dos resultados 

obtidos, procederam ao trabalho com foco nas metas, nos objetivos e estratégias 

propostas ao plano, identificando-se o que estava sendo atendido, isto é, as metas 

alcançadas, bem como os problemas evidenciados, propondo correção e medidas 

necessárias, inclusive quanto aos recursos orçamentários destinados as suas 

respectivas fontes, os ajustes a serem feitos nos orçamentos e aplicabilidade de 

muitas estratégias.  

O Novo Plano Municipal de Salinas, (2015 – 2025), tem caráter de 

continuidade e validade por dez anos. Sua finalidade é enfrentar e solucionar 

problemas no âmbito educacional, garantindo um atendimento eficaz e comprometido, 

a fim de que sejam todos os beneficiados com uma Educação destinada a ser um 

referencial, não só no Município, mas, no Estado e em todo o Brasil.  
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4 EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 
 
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 frequentado 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 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.  
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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.  

 

Autoria  

 

Sizínio Brito Júnior  

Zonete Alves Mendes 

 

 

 

 

 

 
4.1 DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO6 

4.1.2 Garantia do Direito à Educação Básica com Qualidade 
 
Nesta seção, serão apresentados dados que caracterizam o município no 

que diz respeito ao acesso, à universalização da alfabetização e à ampliação da 

escolaridade e das oportunidades educacionais. 

Tabela 2 – População (1) Localização/Faixa etária - Demográfios Educacionais 
Tabela 1 – INFORMAÇÕES SOBRE O MUNICIPIO DE SALINAS 

 

                                                 
6 Os textos introdutórios de cada um dos temas do diagnóstico da educação do município foram retirados 
do caderno “Conhecendo as 20 metas do Plano Nacional de Educação”, disponibilizado pelo Ministério 

da Educação para a feitura dos Planos Municipais de Educação.  
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População(1) 
Localização/ 
Faixa etária 

ANO 0 a 3 
anos 

4 a 5 
anos 

6 a 
14 

anos 

15 a 
17 

anos 

18 a 
24 

anos 

25 a 
34 

anos 

35 
anos 
ou 

mais 

Total 

URBANA 

2000 2.025 1.029 4.848 1.960 3.762 4.053 8.601 26.278 

2007 1.652 899 4.867 1.718 3.812 4.557 10.707 28.212 

2010 1.639 921 4.769 1.637 4.079 5.225 12.236 30.716 

RURAL 

2000 590 132 1.991 770 1.292 1.158 4.206 10.441 

2007 429 216 1.425 506 999 1.055 4.279 8.939 

2010 139 214 1.261 484 822 1.022 4.310 8.462 

TOTAL 

2000 2.615 1.461 6.839 2.730 5.051 5.211 12.809 36.719 

2007 2.081 1.145 6.292 2.224 481 5.612 14.986 37.151 

2010 1.928 1.135 6.030 2.321 4.911 6.257 16.516 39.178 

PIB(2) IDH(3) IDI(4) TAXA DE ANALFABETISMO(S) 

215.417 0.70 0.55 
População de 10 a 15 

anos 
População de 

15 anos ou mais 

4.30 23.80 

 
A Tabela 02 apresenta os dados referentes ao número de habitantes por 

faixa etária em 2010 Zona Rural e Zona Urbana.  
Tabela 3 -   EStalecimentos de ensino, por dependência administrativa e 

localização 

Número de Escolas – Educação Básica Ensino Superior 

Municipal Estadual Privada Filantrópica 
Total Pública Privada Total  

U R U R U R U R 

01 10 06 06 02 - 1 - 26 03 02 05 

     Legenda: U   Zona Urbana; R – Zona Rural                                                        Ano: 
2014 

Tabela 03 apresenta os dados por dependências administrativas zona rural 

e zona Urbana. Cabe destacar que, para efeito da realização do diagnóstico da 

educação do município foram consultadas todas as instituições de ensino inseridas na 

tabela acima, sendo solicitados os dados referentes aos anos de 2010 a 2014. 

 

4.2 - DIAGNÓSTICO EDUCACIONAL DE SALINAS – MG 
 
DADOS GERAIS 
 

Quadro 3 – SALINAS  -População Estudantil – 2014 
 

POPULAÇÃO ESTUDANTIL 2014 
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1 – Educação Infantil 2 – Ensino Fundamental 

Rede Municipal – 1182 
Rede Particular -  204 

Total: 1386 

Rede Municipal – 970 
Rede Estadual – 4513  
Rede Particular -  382 

Total: 5835 

3 – Educação Especial  4 – Educação de Jovens e Adultos 

Filantrópica: 
 Educação Infantil: 07 
Ens. Fundamental: 48 
Jovens e Adultos: 45 

Total: 100 

Brasil Alfabetizado:1092 
 
Rede Estadual:  Fundamental : 306 + 
EJA Médio 39 = 345 

5 – Ensino Médio 6 – Ensino Superior 

Rede Estadual:  1432 + Magistério: 68= 
1500 
Rede Particular: 118 
Rede Federal:  509 

Total: 2127 

Rede Particular – 545 
Rede Estadual –113 
Rede Federal – 996 
TOTAL : 1654 

TOTAL GERAL DA POPULAÇÃO ESTUDANTIL POR REDE 

Rede Municipal :2152 
Rede Estadual:6471 
Brasil Alfabetizado: 
Rede Federal:1505 
Rede Filantrópica:100 
Rede Particular:1249 
Total Geral: 12914 

População estudantil em todas as etapas de ensino no ano de 2014. 
 
 

4.1.2 Educação Infantil 
   

FOTO: 6 - CEMEI Pequeno Polegar 
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A conquista do direito à Educação Infantil - EI é fruto de numerosos 

debates e movimentos sociais realizados nas últimas décadas, com a finalidade de 

subsidiar e contribuir para a definição de políticas públicas voltadas à criança. É sob 

este prisma que a EI congrega a educação e o cuidado com a criança pequena, de 

forma indissociável, reconhecendo e respeitando-a como um sujeito de direitos e 

consolidando a infância como uma etapa essencial do desenvolvimento humano.  

Conforme determina a Constituição Federal/1988, art. 208, a EI é um 

direito social das crianças e suas famílias e um dever do Estado. Em consonância, a 

Lei nº. 9394/96 que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

determina que a oferta deste nível de ensino é competência dos municípios, devendo 

ser realizada em creches para as crianças de 0 a 3 anos e em pré-escolas para as 

crianças de 4 a 6 anos.  

Em decorrência da Lei nº. 11.274/2006, que estabelece a obrigatoriedade 

de matrícula das crianças de 6 anos no Ensino Fundamental de 9 anos, a EI passou a 

abarcar as crianças de 0 a 5 anos completos e as com 6 anos incompletos até a data 

limite de 31 de junho.  

Definida como a primeira etapa da educação básica, a EI tem como 

finalidade promover o desenvolvimento integral da criança, ou seja, o desenvolvimento 

em seu aspecto físico, psicológico, intelectual e social.  

Responsáveis por promover este desenvolvimento, as creches e as pré-

escolas constituem espaços privilegiados para conhecer e explorar o mundo, brincar, 

fantasiar, ter acesso ao conhecimento produzido pela humanidade e a diferentes 

fontes de informação, à organização coletiva do tempo e do espaço, à convivência 

social, a descobertas e trocas de experiências.  

Mesmo não sendo obrigatória, a EI revela-se fundamental para o 

desenvolvimento das crianças, sendo sua oferta de competência dos municípios 

juntamente com o EF, que não pode atender aos demais níveis de ensino enquanto a 

demanda destes não estiver totalmente atendida.  

Para tanto, as instituições devem organizar coletivamente seu Projeto 

Político Pedagógico subsidiando-o no conhecimento da realidade em que se inserem e 

explicitando as estratégias e ações a serem realizadas em curto, médio e longo prazo, 

visando à superação das dificuldades existentes e a melhoria da qualidade da 

educação.  

A tabela 4 apresenta matrícula na educação infantil no período de 2010 a 

2014. 
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TABELA 4 - Atendimento da Educação Infantil nas diferentes 
dependências administrativas – faixa etária de 0 a 5 anos, no período de 2010 a 

2014. 

Ano 

Estadual Municipal Privada Filantrópica 

Creche Pré 
escola Creche Pré 

escola Creche Pré 
escola Creche Pré 

escola 

2010 0 0 309 706 58 89 07 05 

2011 0 0 343 714 59 84 06 01 

2012 0 0 310 748 74 79 06 03 

2013 0 0 341 740 72 89 04 03 

2014 0 0 338 844 92 112 06 01 

 
 

A História do atendimento em creches e pré-escolas no Brasil é marcada 

pela atuação da área da Assistência Social, com a criação do Projeto Casulo pela 

antiga LBA – Legião Brasileira de Assistência, na década de 1970. Essa iniciativa 

propiciou significativa expansão do atendimento, especialmente em creches, em todo 

o país.  

A LBA foi extinta em 1995 e a partir de 1996, essa ação foi assumida pela, 

então, SEAS – Secretaria de Estado de Assistência Social, sob a denominação de 

“Programa Creche Manutenção”.  

Em salinas apesar de não haver registros documentais de conhecimento 

público sobre as primeiras instituições de assistência as crianças e suas famílias, 

conforme informação de profissionais que atuaram naquela época e documentos 

posteriores de organização da educação infantil no município que fazem referência as 

instituições do Projeto Casulo, como o nome antigo das creches: Casulo Chapeuzinho 

Vermelho do distrito de Nova Matrona, Casulo Branca de Neve no bairro Vila Canaã e 

outros. Com a extinção da LBA as creches do município ficaram sob a 

responsabilidade das Associações e apoio do município, como em algumas 

instituições com servidores professores, serventes escolares, e o recurso para 

manutenção das despesas através de convênios da área de assistência social 

daquelas épocas e recursos próprios do município.  

A Lei de Diretrizes e Bases - LDB de 1996 estabeleceu que a partir de 

dezembro de 1999, as creches assim como as pré-escolas existentes deveriam 

integrar o sistema de educação, mas devida a falta de definição da fonte de 

financiamento isso não ocorreu naquele prazo.  Já em 2007 com advindo do Fundo 
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Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação – FUNDEB aumentam-se as possibilidades de cumprimento da LDB. Em 

Salinas o financiamento das creches pelo FUNDEB se deu efetivamente a partir de 

2009, até essa data, durante o período de transição ocorreram reuniões entre as 

Secretarias de Educação e Assistência Social e representantes das associações 

responsáveis pelas creches para acertar parcerias que pudesse atender a demanda 

das comunidades, crianças e famílias, com a responsabilidade da Secretaria de 

Educação exercer a função de cuidar e educar as crianças, em período integral com a 

gestão democrática e participativa de toda comunidade escolar, adequando os 

espaços das associações, agora utilizados pelas creches sob contrato de locação. 

O SERVAS – que é uma instituição civil, sem fins lucrativos, promove e 

executa ações sociais em Minas Gerais, pela melhoria da qualidade de vida dos 

mineiros, por meio de ações de complementação alimentar, geração de renda e apoio 

às entidades – contemplou Salinas em seu plano de ação, presenteando-nos com a 

edificação do Centro Solidário Municipal de Educação Infantil de Salinas – Rosana 

Costa Guimarães Petrone no Bairro Nova Esperança, zoneamento de nível 

socioeconômico baixo, que registra um índice considerável de violência, percentual 

elevado de famílias carentes, cujos filhos crescem em situação de risco. O Centro 

Solidário Municipal de Educação Infantil de Salinas - Rosana Costa Guimarães 

Petrone, foi inaugurado no mês de setembro de 2007.  . 

O ano de 2008 tornou-se o marco de transição das creches do município de 

Salinas, e 2009 o inicio de um novo ciclo na educação infantil do município.  Já com 

a expectativa de atendimento das creches em idade de creche pela educação o 

governo municipal  acertou convênio para construção de um prédio com recursos 

do governo federal do Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de 

Equipamentos para a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (Proinfância) e 

para atender aos moradores do Povoado de MontesClarinhos a construção com 

recurso próprio de prédio para funcionamento do CEMEI- Gente inteligente.  

De acordo com este movimento de valorização da EI, pode-se observar 

que houve melhoria na qualidade do ensino oferecido. Na rede municipal   em   2014, 

o município   contava com  10 (dez) Intuições de Ensino. 

No que diz respeito à matrícula inicial por dependência administrativa, na 

Educação Infantil os dados demonstram que, curiosamente, houve uma considerável 

oscilação dos números de matrículas na creche (0 a 3 anos) na rede municipal. Sobe 

9% o número de matrículas do ano de 2010 para 2011, logo em 2012 tem um 

decrescimento de mais de 10% com 310 matrículas e esse número sobe novamente 

para 341 matrículas em 2013, em 2014 as matrículas fecham com queda de 1%. Já na 
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Pré-escola na rede municipal foi em 2010 que tivemos o menor número de matrículas, 

706. Logo, houve em 2011 uma   elevação para 714 matrículas, em 2012 com 748 

matrículas, em 2013 caíram às matrículas para 740. Já em 2014 tivemos o nosso pico 

no número de matrículas 844. Pelos dados apresentados analisamos que houve um 

aumento considerável de matrículas durante esses 5anos. 

Em relação a essa meta proposta pelo Plano Nacional de Educação foram 

analisados três indicadores. O primeiro deles, é o percentual da população de 4 e 

cinco anos que frequenta a escola. Nesse sentido, Salinas, no que diz respeito a esse 

indicador, encontra-se atendendo a 76,1% das crianças de 4 e 5 anos. Esse 

percentual é, em termos absolutos, -4,82% menor do que o percentual atendido por 

Minas Gerais. Se comparado ao Brasil, também em termos absolutos, o município 

atende -5,32% a menos do que a nação. 

 
 

GRÁFICO 27: Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola 

81,4%

Brasil

Meta Brasil:100%

80,9%

Minas Gerais

Meta Brasil:100%

76,1%

Salinas

Meta Brasil:100%

 
      Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) – 2013 
      Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 
      Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 

Em seguida, analisou-se o percentual da população de 0 a 3 anos que 

frequenta a escola. Salinas, no que diz respeito a esse indicador, encontra-se 

atendendo a 15,7% das crianças de 0 a 3 anos. Esse percentual é, em termos 

absolutos, -5,54% menor do que o percentual atendido por Minas Gerais. Se 

comparado ao Brasil, também em termos absolutos, o município atende -7,54% a 

menos do que a nação. 

 
GRÁFICO 28 – Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola 
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23,2%
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    Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) – 2013 
    Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 
    Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 

Em última análise, é importante verificar o número de docentes, bem como 

a formação deles. Em relação a esses dados, Salinas, em 2007, possuía 72 docentes 

da educação infantil, sendo que 54,17% desses tinham ensino superior completo. Em 

2013, o número de docentes aumentou para 110, o que representa 52,78% a mais do 

que em 2007. Além disso, observa-se que 78,18%, em 2013, eram formados em curso 

superior, ou seja, um aumento de 44,34%. 

 
TABELA 5: Docentes da Educação Infantil, por formação – Todas as Redes 

Ano
Ensino 

Fundamental
Ensino Médio - 

Normal / Magistério
Ensino 
Médio

Ensino 
Superior

2007 1                     20                             12                 39            

2008 -                  18                             15                 43            

2009 -                  27                             5                   62            
2010 -                  24                             8                   68            
2011 -                  29                             3                   74            
2012 -                  22                             11                 80            
2013 -                  17                             7                   86             

     Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI/ Todos Pela Educação/ Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 
 
Gráfico 29 e 30 

Outro dado importante a ser considerado é a taxa de abandono na EI. Com 

relação a esta, observa-se nos Gráficos 16 E 17 um acréscimo no abandono em 2011 

nas creches com posterior queda nos anos posteriores. No pré escolar o acréscimo 

ocorreu  no ano  de 2012  com posterior  queda nos anos posteriores . Cabe destacar 

que os dados dos gráficos correspondem ao percentual de 100% das instituições de EI 

em todas as redes no município. 
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Gráfico 29 - Taxa de abandono da E.I Creche, por dependência administrativa  

 
Fonte Censo Escolar 

     
 
 
 

Gráfico 30 - taxa de abandono da E.I Pré escolar, por dependência administrativa  
 2010 -2014  

 
         Fonte Censo Escolar 
 
4.1.3 Ensino Fundamental 

  
Diagnóstico  

Foto 7: E.M. Profª Áurea Paula de Souza 
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                     Fonte:   https://www.facebook.com/photo.php 

 

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, os 

domínios 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 círculo da pobreza e da marginalidade e alienando milhões de 

brasileiros de qualquer perspectiva de futuro. 

 Com a aprovação da Lei nº. 11.274/06, que alterou os artigos 32 e 87 da Lei 

nº. 9394/96, dispondo sobre a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, no 

que concerne à nova demanda criada, esta já se encontra atendida em Salinas, 

restando enfrentar os desafios referentes à busca de melhoria de qualidade, à 

ampliação da jornada escolar e implementação da educação inclusiva nos distintos 

contextos escolares. O conhecimento da realidade do Ensino Fundamental no 

município, apresentado a seguir, constitui elemento fundamental para delimitação de 

metas e estratégias para o decênio 2015 – 2025. 

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. 

https://www.facebook.com/photo.php
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Tabela 06 apresenta a quantidade de instituições de ensino Ensino 
fundamental (EF) por dependência administrativa Zona Rural e Zona Urbana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 6 - Estalecimentos de ensino, por dependência administrativa ensino 
fundamental 

 

Redes do Ensino Fundamental 

Ano 
Municipal Estadual Particular Filantrópica 

Urbana  Rural Urbana  Rural Urbana  Rural Urbana  Rural 

2010 01 16 6 6 02 0 01 0 

2011 01 14 6 6 02 0 01 0 

2012 01 11 6 6 02 0 01 0 

2013 01 11 6 6 02 0 01 0 

2014 01 10 6 6 02 0 01 0 

Fonte: Instituições de Ensino 
Conforme os dados e informações disponíveis foram analisados quatro 

indicadores. O primeiro deles foi o percentual da população de 6 a 14 anos que 

frequenta a escola. Salinas, no que diz respeito a esse indicador, encontra-se 

atendendo a 97,2% das crianças de 6 a 14 anos. Esse percentual é, em termos 

absolutos, -1,45% menor do que o percentual atendido por Minas Gerais. Se 

comparado ao Brasil, também em termos absolutos, o município atende -1,25% a 

menos do que a nação. 

  
         GRÁFICO 31 – Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola 



 

52 
 

98,4%

Brasil

Meta Brasil:100%

98,6%

Minas Gerais

Meta Brasil:100%

97,2%

Salinas

Meta Brasil:100%

97,2%
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     Fonte:  Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) – 2013 
     Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 
     Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 

O outro indicador que compõe a meta 02 do PNE é o percentual de 

pessoas de 16 anos com, pelo menos, o ensino fundamental concluído. No município 

de Salinas, no que diz respeito a esse indicador, encontra-se atendendo a 65,8% das 

crianças de 6 a 14 anos. Esse percentual é, em termos absolutos, -6,47% menor do 

que o percentual atendido por Minas Gerais. Se comparado ao Brasil, também em 

termos absolutos, o município atende -0,87% a menos do que a nação. 

 
GRÁFICO 32 – Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino 

fundamental concluído 

66,7%

Brasil

Meta Brasil:95%

72,3%

Minas Gerais

Meta Brasil:95%

65,8%

Salinas

Meta Brasil:95%

 
    Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) – 2013 
    Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 
    Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 

Outra dimensão importante de ser analisada e que impacta no indicador 

supracitado é a taxa de distorção idade-série. Expressa o percentual de alunos, em 

cada série, com idade superior à idade recomendada. Nesse sentido, observou-se, 

para os anos iniciais do Ensino Fundamental, uma variação negativa de -77,61%, 

entre 2006 e 2007, partindo do patamar de 13,4 e atingindo 3. 

 
TABELA 7: Taxa de distorção idade-série - Anos Iniciais do Ensino Fundamental 
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Ano Distorção Idade-Série
2006 13,4
2007 11,3
2008 10,9
2009 11,6
2010 9,9
2011 7,4
2012 5,5
2013 3,0  

                     Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI/ Todos Pela Educação/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 
 

Para os anos finais do ensino fundamental, Salinas experimentou uma 

variação negativa de -40,63%, entre 2006 e 2007, partindo do patamar de 35,2 e 

atingindo 20,9. 

 

 
TABELA 8 - Taxa de distorção idade-série - Anos Finais do Ensino Fundamental   

Ano Distorção Idade-Série
2006 35,2
2007 32,1
2008 32,3
2009 29,9
2010 28,8
2011 29,2
2012 22,9
2013 20,9  

                        Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI/ Todos Pela Educação/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 
 
Tabela 9 - Observa-se na tabela uma diminuição gradual do atendimento em todas as 

redes de ensino o que pode ser explicado pela baixa na  natalidade nas famílias em 

Salinas. 

TABELA 9 – Evolução da matrícula do ensino fundamental 
 

EVOLUÇÃO DA MATRÍCULA ENSINO FUNDAMENTAL 2010-2014 

Ano 

Municipal Estadual Particular Filantrópica 

Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 

Anos 
Iniciais 

Anos 
Finais 
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2010 1163 139 2184 2553 211 196 75 0 

2011 1061 131 2094 2608 219 187 63 0 

2012 976 121 1934 2502 224 192 42 0 

2013 893 132 1929 2658 212 185 50 0 

2014 835 135 1854 2659 200 182 48 0 

 
Nos 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 de qualidade, livro didático, inclusão, acessibilidade, promoção humanística, 

científica, cultural e tecnológica, bem como a ampliação da jornada escolar. 

Reforçando o projeto político-pedagógico e a organização do Ensino 

Fundamental em 09 anos, é necessária 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, Estadas e União. 

A implementação do currículo, valorizando a educação voltada para a 

agricultura e o meio ambiente, 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 utilização dos equipamentos tecnológicos bem como assistência técnica 

necessária e a capacitação dos profissionais da educação para a inserção destas 

novas tecnologias provendo utilização pedagógica das mesmas como mais um 

ambiente de aprendizagem. A cultura negra e a formação da sociedade nacional 

deverão resgatar a contribuição do povo negro e quilombolas nas áreas sociais, 

econômicas e políticas da história do Brasil. 
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Será assegurada a melhoria da infra-estrutura física incluindo 

acessibilidade de todas as escolas viabilizando as condições para a melhor utilização 

do espaço escolar. É necessário, entretanto, uma política educacional, pautada na 

inclusão democrática reconhecendo a diversidade no desenvolvimento sócio, histórico, 

cultural, econômico e político da nossa sociedade, bem como 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. 

Gráfico 33 - Taxa de aprovados por dependência adminstrativa anos iniciais - 
2010-2014 

 
 

Gráfico 34 - Taxa de reprovados por dependência adminstrativa anos iniciais - 
2010-2014 

 



 

56 
 

 
 
 
 

Gráfico 35 - Taxa de aprovados por dependência adminstrativa anos finais- 2010-
2014 

 
 

Gráfico 36 - Taxa de reprovados por dependência adminstrativa anos finais- 
2010-2014 
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Gráfico 35 e 36 

No que se refere à evasão evidencia-se um movimento distinto na rede 

estadual e filantrópica. Na primeira, constata-se que após uma significativa redução, 

no período de 2010 a 2014, em 2011 o índice de evasão foi o mais elevado do período 

alcançando 5% nos anos finais. Na segunda, ocorreu um movimentos de redução em 

2013, 20% nos demais anos apenas acréscimos fechando 2014 com 46% de 

abandono.  

 

 
GRÁFICO 37 - Taxa de abandono do ensino fundamental anos iniciais, por 

dependência administrativa - 2010-2014  

 
     Fonte censo escolar 
 

GRÁFICO 38 - Taxa de abandono do ensino fundamental anos finais, por 
dependência administrativa - 2010-2014  
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    Fonte censo escolar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.4 Ensino Médio 

Foto 8: Ensino Médio            
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Conforme disposto na LDB, Lei nº 9.394/96, cabe ao estado assegurar o 

Ensino Fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio. Esse nível de ensino, 

segundo disposto no Art. 35, é a etapa final da educação básica, devendo ter  uma 

duração mínima de três anos e as   seguintes finalidades: 

 a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino 

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;  

 a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar 

aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas 

condições de ocupação ou de aperfeiçoamento posterior; 

  o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação 

ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico 

 a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos 

produtivos, relacionando a teoria à prática, no ensino de cada disciplina. 

 

 

 

 

 

 

 

TABELA 10 - Atendimento da Ensino Médio nas diferentes dependências 
administrativas – faixa etária de 15 a 17 anos, no período de 2010 a 2014. 
 

Ano 
Estadual Privada 

Institui
ções  

Aluno
s 

Aprov
ado 

Repro
vado 

Aban
dono  

Institu
ições  

Aluno
s 

Aprov
ado 

Repro
vado 

Aban
dono  

2010 06 1745 1329 214 122 02 115 114 01 0 

2011 06 1846 1397 136 210 02 119 108 07 0 

2012 06 1739 1279 143 209 02 141 129 0 0 

2013 06 1631 1264 143 149 02 124 110 02 0 

2014 06 1432 1053 164 119 02 118 106 03 0 

 

Ano 
Federal 

Institu
ições  

Aluno
s 

Aprov
ado 

Repro
vado 

Aban
dono  

2010 01 559 532 19 02 

2011 01 515 440 47 12 
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2012 01 520 432 59 10 

2013 01 504 486 0 08 

2014 01 509 474 11 12 

 

Gráfico 39 - Alunos Zona Urbana e Zona Rural 

 
Fonte: Instituições de Ensino 

 
 

                Segundo a Lei nº 11.741/08 que altera os dispositivos da Lei nº 9.394/96, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para redimensionar, 

institucionalizar e integrar as ações da educação profissional técnica de nível médio, 

da educação de jovens 

e  adultos e da educação profissional e tecnológica, vale destacar que: “sendo 

atendida a formação geral do educando, poderá ser oferecida a formação para o 

exercício de profissões técnicas”, podendo ocorrer de forma integrada (na mesma 

escola que o estudante  cursar o nível Médio); concomitante (pode ou não ser 

ministrada na mesma instituição em que o estudante cursa o nível médio) e; 

subsequente(se oferecida aos estudantes que já tenham concluído o ensino médio).  

                   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 países 

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.  
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Quanto à tabela abaixo, o número de alunos que frequentavam o Ensino 

Médio em todas as redes de ensino, na zona urbana, no Município de Salinas, houve 

um decréscimo de matrículas nos anos de 2011, 2012 e 2013; em 2014, permaneceu 

o mesmo número de matrículas em comparação com o ano de 2010. Já o número de 

alunos que frequentavam o Ensino Médio em todas as redes de ensino, na zona rural, 

do Município de Salinas, houve um acréscimo de matrículas nos anos de 2011, 2012 e 

2013; em 2014, permaneceu o mesmo número de matrículas em comparação com o 

ano de 2010. 

 São vários os fatores externos apontados que fogem diretamente do 

Sistema Educacional e contribuem para que adolescentes e jovens se percam pelos 

caminhos da escolarização. A taxa de abandono e repetência, apesar da melhoria dos 

últimos anos, ainda são bastante desfavoráveis. 

Para análise dessa meta foram utilizados três indicadores. O primeiro 

deles é o Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola. Salinas, 

no que diz respeito a esse indicador, encontra-se atendendo a 81,2% dos 

adolescentes de 15 a 17 anos. Esse percentual é, em termos absolutos, -4,54% menor 

do que o percentual atendido por Minas Gerais. Se comparado ao Brasil, também em 

termos absolutos, o município atende -3,14% a menos do que a nação. 

 
GRÁFICO 40 – Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola 
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    Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) – 2013 
    Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 
    Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 
Em seguida, foi feita uma análise da taxa de escolarização líquida no ensino médio da 

população de 15 a 17 anos, o qual é o segundo indicador da meta 3 do PNE. Nesse 

sentido, Salinas encontra-se no patamar de 54,4%. Esse percentual é, em termos 

absolutos, -6,63% menor do que a taxa de Minas Gerais. Se comparado ao Brasil, 

também em termos absolutos, o município está -0,93% abaixo do que a nação. 

 
GRÁFICO 41 – Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 a 

17 anos 
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    Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) – 2013 
    Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 
    Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 

Por fim, a taxa de distorção idade-série do Ensino Médio. Essa pode ser 

encarada como um indicador subsidiário para o supracitado. Em relação a esse, 

observou-se uma redução de -34,14%, entre 2006 e 2007, partindo do patamar de 

41,3 e atingindo 27,2. 

 
TABELA 11 – Taxa de Distorção Idade-série – Ensino Médio 

Ano Distorção Idade-Série
2006 41,3
2007 37,9
2008 33,9
2009 36,2
2010 33,3
2011 33,1
2012 30,4
2013 27,2  

                     Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI/ Todos Pela Educação/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 

 
Gráfico 42 - Taxa de abandono ensino médio por dependência - 2010-2014 

 
  

Gráfico 43 - Taxa de aprovados ensino médio por dependência - 2010-2014 
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Gráfico 44- Taxa de reprovados ensino médio por dependência - 2010-2014 

 
A oferta do Ensino Médio fundamenta-se no entendimento de que a 

educação deve ser humanizadora e contribuir para a construção de uma sociedade 

mais justa e solidária, que respeite a diversidade e as diferenças e minimize a 

segmentação social, possibilitando a inserção de todos no processo produtivo e na 

produção de sua própria subsistência.  

Neste sentido, o acesso ao EM gratuito e de qualidade deve ser garantido 

a todos, em especial, aos que a ele não tiveram acesso na idade adequada e às 

pessoas com necessidades educacionais especiais. 

O maior desafio é garantir condições de acesso ao Ensino Médio a todos 

que concluíram o Ensino Fundamental, de forma que este cumpra a finalidade de ser, 

efetivamente, a etapa final da Educação Básica e contribua para que o indivíduo possa 



 

64 
 

alcançar seu pleno desenvolvimento e exercício da cidadania, além de se inserir no 

mundo do trabalho e dar prosseguimento nos níveis educacionais mais elevados.  

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. 

Ressalta-se que promover a qualidade educacional na rede pública é 

premissa primordial para um bom desempenho de todo processo educacional da 

educação básica. Contudo, acumulam-se, no ensino Médio deficiências que se 

refletem na educação básica como um todo.  Modificar essa realidade significa, de 

fato, adotar uma gestão compartilhada entre todas as esferas do poder público, 

possibilitando a adoção de medidas que apontem para transformações qualitativas e 

quantitativas, envolvendo todo o processo educacional, objetivando uma educação 

pautada na autonomia do educando e na justiça social  

 
4.1.5 Alfabetização Infantil 

 
O fenômeno do analfabetismo funcional, cuja raiz é encontrada nas séries 

iniciais do ensino fundamental, expressa dificuldades presentes nos processos de 

escolarização, mostrando o seu distanciamento de adequados padrões de qualidade. 

Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram que 15,2% das crianças brasileiras 

com 8 anos de idade que estavam cursando o ensino fundamental eram analfabetas. 

A situação mais grave foi a encontrada nas regiões Norte (27,3%) e Nordeste (25,4%), 

sendo que os estados do Maranhão (34%), Pará (32,2%) e Piauí (28,7%) detinham os 

piores índices. Em contrapartida, os melhores índices estavam no Paraná (4,9%), 

Santa Catarina (5,1%), Rio Grande do Sul e Minas Gerais (ambos com 6,7%), o que 

demonstra a gravidade do fenômeno em termos de disparidades regionais. 

Em face de tal realidade e de outros problemas que vêm impactando a 

qualidade do ensino, houve a ampliação do ensino fundamental obrigatório para 9 

anos, com início a partir dos 6 anos de idade (Lei nº 11.274/2006). Em sequência, no 

Plano de Metas Compromisso Todos pela Educação (Decreto nº 6.094/2007), entre as 

ações que visam à qualidade do ensino, ficou determinada, no início II do art. 2º, a 

responsabilidade dos entes federativos com a alfabetização das “crianças até, no 

máximo, os 8 (oito) anos de idade, aferindo os resultados por exame periódico 
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específico”. Nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 

Anos (Resolução CNE nº 7/2010), encontra-se estabelecido que os três anos iniciais 

do ensino fundamental devem assegurar a alfabetização e o letramento e o 

desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da 

Língua Portuguesa, da Literatura, da Música e demais Artes e da Educação Física, 

assim como o aprendizado da Matemática, da Ciência, da História e da Geografia. 

Uma criança pode ser considerada alfabetizada quando se apropria da 

leitura e da escrita como ferramentas essenciais para seguir aprendendo, buscando 

informação, desenvolvendo sua capacidade de se expressar, de desfrutar a literatura, 

de ler e de produzir textos em diferentes gêneros, de participar do mundo cultural no 

qual está inserido. Para cada ano de escolaridade, há diferentes expectativas em 

relação a essas capacidades, que precisam ser consideradas nos momentos de 

planejamento e de análise do desempenho de alunos e da escola. As metas colocadas 

pelo Plano Nacional de Educação em relação à alfabetização são ambiciosas, se 

considerados os atuais resultados das avaliações externas. Mas são viáveis, desde 

que haja um Com compromisso assumido por Salinas em parceria com o governo, 

estadual e federal percebe-se a melhoria da qualidade do ensino oferecido, onde a 

meta é que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final 

do 3º ano do ensino fundamental. Esses programas auxiliam o docente na execução 

de sua atividade profissional. 

A troca de experiência é o ápice desses programas, tanto nas atividades 

do PACTO, quanto do PIP as oficinas tem como referência a dificuldade encontrada 

pelo educador para execução de suas aulas. O espírito de equipe desenvolvido 

nessas oficinas é que vem garantindo a melhoria do desempenho profissional do 

educador e com isso o sucesso na trajetória escolar do educando. 

 

Foto: 09 e 10- Oficina com professores / Alunos em apresentação 
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   Conforme os dados e informações disponíveis pelo censo demográfico, Salinas, no que diz 

respeito à taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do ensino fundamental, 

encontra-se com 88,4% dessas crianças alfabetizadas. Esse percentual é, em termos 

absolutos, -10,86% menor do que o percentual de Minas Gerais. Se comparado ao Brasil, 

também em termos absolutos, o município está -9,16% abaixo do que a nação. 

 
GRÁFICO 45 – Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do ensino 

fundamental 
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    Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 
    Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 
    Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 
 

De acordo o resultado do PROALFA os alunos em 2013 se encontravam com padrão 

de desempenho recomendado no 3º ano. 

 

Quadro 4   - RESULTADO PROALFA 2013 – LÍNGUA PORTUGUESA 

 
     Fonte:http://www.simave.caedufjf.net/proalfa/resultados-2013/por-escola-2013/ 
 
4.1.6 Educação em Tempo Integral 

 
A proposta educacional da escola de tempo integral tem a finalidade de 

proporcionar a ampliação dos tempos, espaços e oportunidades educativas e o 

compartilhamento da tarefa de educar, visando a melhoria da qualidade da aprendizagem, da 

convivência social e diminuir as diferenças de acesso ao conhecimento. A jornada escolar se 

http://www.simave.caedufjf.net/proalfa/resultados-2013/por-escola-2013/
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organiza em no mínino sete horas diárias. No município de Salinas ela é oferecida apenas na 

rede estadual de ensino e creche.  

Atualmente 04 Escolas Estaduais ofertam o Projeto Escola de Tempo Integral. Na 

Rede Municipal está sendo implantada em três escolas turmas de tempo integral nesse ano de 

2014. Atingir esta meta no município é um processo que necessitará de muito empenho das 

autoridades municipais e gestores, já que a rede municipal oferta apenas nas creches para 

crianças de 0 a 3 anos e ampliação   de uma turma nas escolas de Ensino Fundamental. 

A meta nacional é composta por dois indicadores distintos. O primeiro deles refere-

se ao percentual de escolas públicas com alunos que permanecem pelo menos 7 horas em 

atividades escolares. Com relação a esse primeiro indicador, Salinas encontra-se com 48,6% 

que oferecem ensino de tempo integral. Esse percentual é, em termos absolutos, 4,55% maior 

do que o percentual de Minas Gerais. Se comparado ao Brasil, também em termos absolutos, o 

município atende 13,95% a mais do que a nação. 

  
GRÁFICO 46 – Percentual de escolas públicas com alunos que permanecem pelo menos 7 

horas em atividades escolares 
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    Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013/ Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 

O outro indicador refere-se ao percentual de alunos que permanecem, pelo menos, 

7 horas em atividades escolares. Esse indicador é relevante, uma vez que a maioria das 

escolas brasileiras não oferecem tempo integral para todos os alunos de uma mesma escola. 

Nesse sentido, Salinas, no que diz respeito a esse indicador, encontra-se atendendo a 15,1% 

dos alunos em tempo integral. Esse percentual é, em termos absolutos, 3,40% maior do que o 

percentual atendido por Minas Gerais. Se comparado ao Brasil, também em termos absolutos, 

o município atende 1,90% a mais do que a nação. 

 

GRÁFICO 47 – Percentual de alunos que permanecem pelo menos 7 horas em atividades 

escolares 
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    Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013/ Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 
 
4.1.7 Aprendizado Adequado na Idade Certa 

 
A elevação da qualidade da educação básica, em todas as etapas e modalidades, 

com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, tem adquirido importância central na última 

década, tendo em conta a garantia do direito à educação, a melhoria da qualidade de vida da 

população e a produção de maior equidade e desenvolvimento econômico-social do País. A 

qualidade da educação vincula-se aos diferentes espaços, atores e processos formativos, em 

seus distintos níveis, etapas e modalidades educativas, bem como à trajetória histórico-cultural 

e ao projeto de nação, que, ao estabelecer diretrizes e bases para o seu sistema educacional, 

indica o horizonte jurídico normativo em que a educação se efetiva como direito. 

A oferta de educação básica de qualidade para todos apresenta-se, pois, como um 

complexo e grande desafio para as políticas públicas para o conjunto dos agentes que atuam 

no campo da educação, sobretudo nas escolas públicas. Nas duas últimas décadas, registram-

se avanços no acesso, cobertura e melhoria da aprendizagem na educação básica, como 

revela o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), indicador criado pelo INEP, a 

partir de dados do Censo Escolar, SAEB e Prova Brasil, que leva em consideração o fluxo 

escolar e o desempenho nos exames, para fazer o acompanhamento da evolução da educação 

e para estabelecer o padrão de qualidade que o Ministério da Educação definiu como meta a 

ser atingida. É importante ressaltar que cabe também analisar e monitorar individualmente o 

comportamento de seus componentes (fluxo e desempenho), especialmente o desempenho 

dos estudantes nos exames padronizados. Além disso, ainda há um esforço de articulação das 

avaliações nacionais com as iniciativas subnacionais. 

Esta é a meta do PNE que se refere de forma mais direta à qualidade da Educação. 

No entanto, coloca como objetivo de qualidade as metas do IDEB, indicador composto pelas 

notas em língua portuguesa e em matemática da Prova Brasil e pelo fluxo escolar.  

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado em 2007 para 

medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino. O indicador é calculado com base 

no desempenho do estudante em avaliações do INEP e em taxas de aprovação. Assim, para 

que o IDEB de uma escola ou rede cresça é preciso que o aluno aprenda, não repita o ano e 

frequente a sala de aula.  
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Embora o IDEB tenha um papel fundamental ao dar notoriedade e objetividade à 

discussão sobre Educação, a capacidade do indicador de diagnosticar a qualidade da 

Educação nas escolas e redes de ensino é limitada.  

Para que pais e responsáveis acompanhem o desempenho da escola de seus 

filhos, basta verificar o IDEB da instituição, que é apresentado numa escala de zero a dez. Da 

mesma forma, gestores acompanham o trabalho das secretarias municipais e estaduais pela 

melhoria da educação. 

O índice é medido a cada dois anos. A seguir apresentaremos os últimos dados 

divulgados pelo Ministério da Educação através do portal MEC sobre o desempenho das 

escolas de Salinas. 

 

TABELA 12 - IDEB observado e Meta projetada do 5º ano do Ensino Fundamental da rede 

pública 

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

TABELA 13 - IDEB observado e Meta projetada do 9º ano do Ensino Fundamental da rede 

pública 

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

De modo geral, fomentar a qualidade da educação básica implica enfrentar a 

desigualdade social existente no País e assegurar a educação como um dos direitos humanos. 

Implica também melhor definição e articulação entre os sistemas de ensino e unidades 

escolares, processos de organização e gestão do trabalho escolar, melhoria das condições de 

trabalho e valorização, formação e desenvolvimento profissional de todos aqueles que atuam 

http://ideb.inep.gov.br/resultado/
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na educação. É fundamental ainda definir e implementar dinâmicas curriculares que favoreçam 

aprendizagens significativas. 

Para a análise dessa meta, foi observado o IDEB observado e aquele que fora 

projetado para o ano de 2007 em diante. Primeiramente, para os anos iniciais, considerou-se o 

IDEB calculado para o 5º ano do Ensino Fundamental. Nesse indicador, Salinas experimentou 

um aumento de 52,50%, do ano de 2005 a 2013. Essa variação representa, em termos 

absolutos, 2,1 pontos a mais no IDEB. Além disso, há de se considerar que o município atingiu 

ou ultrapassou o IDEB projetado nos anos de 2007, 2009, 2011 e 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 48  IDEB observado e Meta projetada do 5º ano do Ensino Fundamental da rede 

pública. 

 
      Fonte: INEP/ Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 

Em seguida, a análise dos anos finais do Ensino Fundamental foi realizada 

considerando-se o IDEB observado para o 9º ano. Em relação ao indicador, Salinas 

experimentou um aumento de 42,42%, do ano de 2005 a 2013. Essa variação representa, em 

termos absolutos, 1,4 pontos a mais no IDEB. Além disso, há de se considerar que o município 

atingiu ou ultrapassou o IDEB projetado nos anos de 2007, 2009, 2011 e 2013. 

 

GRÁFICO 49: IDEB observado e Meta projetada do 9º ano do Ensino Fundamental da  

rede pública 
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     Fonte: INEP/ Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 

Por fim, é válida a ressalva de que não foram realizadas análises sobre o IDEB do 

Ensino Médio, pois esse é amostral e não possui representatividade a nível municipal. 

 

4.1.8 Alfabetização de Jovens e Adultos  

Foto 11 – Educação Jovens e Adultos 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               A Educação de 

Jovens e Adultos – EJA é uma modalidade de ensino integrante da Educação Básica, 

destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental 

e médio, na idade própria.  

A Educação de Jovens e Adultos vem-se   destacando cada vez mais na sociedade 

brasileira, por considerar que o domínio de habilidades de leitura e escrita são condições 

essenciais para o enfrentamento das exigências do mundo contemporâneo. Assim sendo, 

ressalta que as atuais mudanças na divisão e organização do trabalho capitalista exige dos 

profissionais a elevação no nível de conhecimento, especialmente aqueles repassados pela 

escolarização, bem como, uma preparação mais qualificada dos jovens, adultos e idosos, para 

a vivência da cidadania crítico-participativa. 
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O Município de Salinas oferta a Educação de Jovens e Adultos na rede estadual nos 

anos finais do ensino fundamental e no ensino médio.  

A Prefeitura Municipal de Salinas, através da Secretaria Municipal de Educação aderiu 

ao PBA (Programa Brasil Alfabetizado), com o objetivo de reduzir a taxa de analfabetismo 

através de práticas pedagógicas redimensionadas aos valores e princípios da ação educativa, 

direcionadas a promoção da Cidadania, através de uma gestão participativa. 

O Programa Brasil Alfabetizado - PBA tem o objetivo de contribuir para a 

universalização do Ensino Fundamental, promovendo apoio a ações de alfabetização de jovens 

com 15 anos ou mais, adultos e idosos, realizado através do Governo Federal e Municípios, 

sendo regido pela Lei n°. 10.880 de 9 de junho de 2014 e pela Lei n°. 11.507 de 20 julho de 

2007, onde foi reorganizado pelo Decreto n°. 6.093 de 24 de abril de 2007, de acordo com a 

resolução CD/ FNDE n°. 52/2013. 

Neste ano de 2015, formam cadastrados no programa 1.092 alfabetizandos, 87 turmas 

e 14 coordenadores/alfabetizadores com a perspectiva para a próxima fase de redução para 

900 alfabetizandos, 70 alfabetizadores e 10 alfabetizadores/coordenadores de turma, uma vez 

que a meta é promover a alfabetização. 

Dessa forma, para tratar da educação de jovens e adultos, deve-se primeiramente 

verificar a alfabetização da população de 15 anos ou mais, conforme gráfico 50. Salinas, no 

que diz respeito a esse indicador, encontra-se com 82,7% da população com 15 anos ou mais 

alfabetizada. Esse percentual é, em termos absolutos, -10,49% menor do que o percentual de 

Minas Gerais. Se comparado ao Brasil, também em termos relativos, o município encontra-se 

com -9,61% a menos do que a nação. 

 
GRÁFICO 50 – Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade 
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    Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 
    Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 
    Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 

Outro indicador importante, e que compõe uma das metas do PNE, é a taxa de 

analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais. Pelo gráfico 51, depreende-se que 

Salinas possui 42,8% de pessoas com 15 anos ou mais que são analfabetos funcionais. Esse 

percentual é, em termos absolutos, 34,15% maior em relação à essa taxa em Minas Gerais. Se 

comparado ao Brasil, também em termos relativos, o município está com esse indicador 
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45,56% acima do que o da nação. Cabe ressaltar, ainda, que a polaridade desse indicador é 

quanto menor, melhor. 

 

 

 
 

GRÁFICO 51 – Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade 
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    Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 
    Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 
    Elaboração: DAPE/SEE-MG 

 
4.1.8.1 Educação Profissional 

Conforme o art. 39 da LDB, a educação profissional e tecnológica “integra-se aos 

diferentes níveis e modalidades e às dimensões do trabalho, da ciência e da tecnologia” a fim 

de possibilitar o desenvolvimento de aptidões para a vida produtiva. Já o art. 40 estabelece que 

a educação profissional deve ser desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por 

diferentes estratégias de educação continuada. 

A educação profissional, no entanto, é historicamente demarcada pela divisão 

social do trabalho, que na prática sempre justificou a existência de duas redes de ensino 

médio, uma de educação geral, destinada a um pequeno grupo privilegiado, e outra 

profissional, para os trabalhadores. A sua origem remonta à separação entre a propriedade dos 

meios de produção e a propriedade do trabalho, ou seja, a lógica de que alguns pensam, 

planejam, e outros executam. 

 
Rede e-Tec Brasil  

Foto 12: Alunos Cursos Profissionalizantes Rede e-Tec Brasil 
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Lançado em 2007, o sistema Rede e-Tec Brasil visa à oferta de educação 

profissional e tecnológica a distância e tem o propósito de ampliar e democratizar o acesso a 

cursos técnicos de nível médio, públicos e gratuitos, em regime de colaboração entre União, 

estados, Distrito Federal e municípios. Os cursos serão ministrados por instituições públicas. 

O MEC é responsável pela assistência financeira na elaboração dos cursos. A 

estados, Distrito Federal e municípios cabe providenciar estrutura, equipamentos, recursos 

humanos, manutenção das atividades e demais itens necessários para a instituição dos cursos. 

A meta é estruturar mil pólos e atender 200 mil alunos até 2010. 

Em Salinas contamos com os cursos de secretaria escolar; mutimeios  didáticos e 

alimentação escolar 

A tabela 14 apresenta números de turmas, alunos e cursos profissionalizantes 

ofertados. 

 

TABELA 14 - Cursos oferecidos Rede E-TEC Brasil em Salinas 
CURSOS OFERECIDOS REDE E-TEC BRASIL EM SALINAS 

Secretaria escolar Mutimeios didáticos Alimentação escolar  
Turmas Alunos Turmas Alunos Turmas Alunos Total 

02 90 02 100 01 40 230 
 

Conforme o art. 39 da LDB, a educação profissional e tecnológica “integra-se aos 

diferentes níveis e conforme os dados e informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o 

seguinte: pelas tabelas 15 e 16, observa-se que o número de matrículas de educação 

profissional técnica aumentou 7,92% de 2007 a 2013. Essa passou de 467 para 504 

matrículas. Cabe ressaltar, também, que dessas 91,27% estão na rede Pública e 8,73% na 

rede privada. 

TABELA 15 – Matrículas de Educação Profissional Técnica total e por forma de articulação com 
o Ensino Médio 

Ano Integrada Concomitante Subsequente

2007 278                           111                           78                             

2008 414                           -                           72                             
2009 405                           16                             60                             
2010 433                           4                               146                           
2011 455                           27                             387                           
2012 465                           9                               201                           
2013 460                           44                             -                            

               Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Todos Pela Educação/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 

 

TABELA 16 - Matrículas de Educação Profissional Técnica por rede 
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Ano Pública Privada
2007 467                           -                           
2008 486                           -                           
2009 481                           -                           
2010 476                           107                           
2011 571                           298                           
2012 512                           163                           
2013 460                           44                              

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar /Todos Pela Educação/ Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 
 

4.1.9 Superação das Desigualdades e a Valorização das Diferenças 

 

Nesta seção, serão apresentados dados que caracterizam o município no contexto 

das metas que dizem respeito à superação das desigualdades e à valorização das diferenças, 

caminhos imprescindíveis para a equidade. 

 
Educação Especial / Inclusiva  

Foto 13:  Educação especial 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 
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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, do Município de Salinas em reestruturar suas Unidades 

de ensino, no sentido de se organizarem para dar respostas à 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: 

 A preservação da dignidade humana; 

 A busca da identidade; 

 O exercício da cidadania. 

A reflexão desses princípios favorece o encontro das possibilidades, das 

capacidades de que cada um, facilitando a verdadeira inclusão.  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 

oportunidade educacionais para todos.  

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 
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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”.  

Diante dessa política, a Educação Especial no nosso município tem crescido na 

qualidade do atendimento. Mas há alguns entraves devido a uma série de fatores, como a 

eliminação das barreiras arquitetônicas em algumas escolas, a adoção de material didático-

pedagógico adequado, a qualificação dos profissionais, 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. 

Nesse contexto, evidencia-se a importância da Educação Especial como 

modalidade que transversaliza os níveis, etapas e modalidades de ensino, oportunizando aos 

estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação acesso, permanência e aprendizagens significativas na escola, 

conforme descreve a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (2008): 

a Educação Especial é uma modalidade de ensino que perpassa todos 
os níveis, etapas e modalidades, realiza o atendimento educacional 
especializado, disponibiliza os serviços e recursos próprios desse 
atendimento e orienta os alunos e seus professores quanto a sua 
utilização nas turmas comuns do ensino regular. 

No que se refere ao Atendimento Educacional Especializado - AEE, a referida 

política define que: 

O atendimento educacional especializado identifica, elabora e organiza 
recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras 
para a plena participação dos alunos, considerando as suas 
necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento 
educacional especializado diferenciam-se daquelas realizadas na sala 
de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse 
atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com 
vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. (Política 
Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 
2008). 

A educação dos estudantes público-alvo da Educação Especial constitui-se um 

processo amplo e contínuo que, sob os pilares dos princípios da inclusão proclamados 

mundialmente, orienta-se pelo compromisso de humanização das sociedades, valorização e 

respeito à diversidade e ao direito à cidadania com dignidade. Os avanços da qualidade da 

Educação Especial, no contexto da política de inclusão desenvolvida pelas instituições de 

ensino de Salinas o aumento significativo de matrículas no ensino regular e no crescimento da 

frequência dos estudantes em Atendimento Educacional Especializado- AEE operacionalizado 
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na sala de recurso, evidenciando a garantia de direito destes estudantes em conviver nos 

espaços sociais comuns a todos os cidadãos, conforme descrito no quadro abaixo. 

Para a análise da situação do município perante a essa meta, verificou-se o 

percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a escola. Nesse último 

indicador, pessoa com deficiência é aquela que, no Censo Demográfico, tenha declarado ter 

alguma dificuldade permanente de enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus ou apresenta 

deficiência mental/intelectual permanente. Salinas, no que diz respeito a esse indicador, 

encontra-se atendendo a 71,3% da população de 4 a 17 anos com deficiência. Esse percentual 

é, em termos absolutos, -14,55% menor do que o percentual atendido por Minas Gerais. Se 

comparado ao Brasil, também em termos absolutos, o município atende -14,55% a menos do 

que a nação. 

 

GRÁFICO 52 – Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a 

escola 

85,8%

Brasil

Meta Brasil:100%

85,8%

Minas Gerais

Meta Brasil:100%

71,3%

Salinas

Meta Brasil:100%

 
Fonte: Censo Populacional – 2010/ Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 

Na tentativa de complementar esses dados, segue abaixo as matrículas de alunos 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidade ou superdotação 

nos diferentes tipos de classes. Pela tabela 17, observa-se que o município elevou o número 

de matrículas de 2007 a 2013 em 42,86% passando de 210, em 2007, para 300, em 2013. É 

válido ressaltar, também, que, atualmente, 0,0% são atendidos em classes especiais, 35,7% 

em escolas exclusivas e 64,3% em classes comuns. 

 

TABELA 17 - Porcentagem de matrículas de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação por tipo de classe 
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Ano Classes Especiais Escolas Exclusivas Classes Comuns

2007 53,3% 112      0,0% -          46,7% 98           

2008 76,8% 146      0,0% -          23,2% 44           
2009 0,0% -       83,0% 166         17,0% 34           
2010 0,0% -       73,8% 169         26,2% 60           
2011 0,0% -       61,7% 140         38,3% 87           
2012 0,0% -       57,3% 137         42,7% 102         
2013 0,0% -       35,7% 107         64,3% 193          

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Todos Pela Educação/ Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 

TABELA 18 – Atendimento educacional especializado alunos e salas de recurso. 

ESCOLAS COM SALA DE RECURSO 
ALUNOS COM ATENTENDIDOS 

EDUCACIONAL ESPECIALIZADO- 
AEE 

ANO Rede 
estadual 

Rede 
municipal Particular Total Rede 

estadual 
Rede 

municipal Particular Total 

2014 02 05@ - 05 176 35 - 211* 

    Fonte: http://www.dataescolabrasil.inep.gov.br/dataEscolaBrasil/ 
 
*Os alunos matriculados (Obs.O aluno pode estar na mesma turma com mais de um tipo de 
Atendimento Educacional Especializado (AEE).  
@ 02 escolas receberam apenas equipamentos para funcionamento das salas de recursos 
multifuncionais, essas escolas não possuem Caixa Escolar. 
 
 

Elevação da escolaridade / diversidade 

 

                  Os diferentes programas, políticas e ações implementados pelo governo federal, em 

articulação com os sistemas de ensino, voltados para a garantia e universalização do pleno 

acesso à educação escolar para todos, valorizando as diferenças e respeitando necessidades 

educacionais, têm-se refletido no aumento das taxas de escolarização da população brasileira 

acima dos 17 anos. O esforço tem sido coletivo, com a participação dos diferentes entes 

federativos. 

A meta prevê elevação da escolaridade para no mínimo 12 anos de estudo até 

2024. O município de Salinas deve se organizar entendendo estes desafios como 

compromissos com a equidade, contando com o apoio federal para viabilizar o atendimento 

escolar da população do campo e das regiões mais pobres, da juventude negra para que 

ganhem centralidade nas medidas voltadas para elevação da escolaridade, de forma a 

equalizar o atendimento educacional.  
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Esta meta além de traçar um objetivo claro em relação ao número de anos de 

escolaridade da população, explicita a urgência do País em reduzir as desigualdades entre 

ricos e pobres, entre brancos e negros, entre a cidade e o campo. Para reduzir, de fato, a 

desigualdade, é preciso que a Educação oferecida a toda população adquira os mesmos (e 

melhores) padrões de qualidade.  

Os estados e municípios devem entender este desafio como compromisso com a 

equidade. 

 

TABELA 19 - Atendimento EJA  nas diferentes dependências administrativas, no 
período de 2010 a 2014. 

Ano 
Estadual Filantrópica 

Instituições Ens. 
Fund. 

Ens. 
Médio Instituições Fundamental Médio 

2010 01 137 113 1 70 0 

2011 02 148 157 1 66 0 

2012 02 228 161 1 87 0 

2013 02 225 81 1 51 0 

2014 03 306 39 1 214 0 

 

Apesar do aumento expressivo da população negra na sociedade brasileira, outro 

grande desafio é igualar a média de escolaridade entre negros e não negros. Como mostra o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), na população negra entre 18 e 24 anos, 

1,1% não tem nenhum nível de escolaridade, 70,7% estão fora da escola e apenas 1,4% tem o 

ensino superior completo. Na população não negra, essas taxas são de 0,6%, 64,5% e 4,5%, 

respectivamente. No que se refere à população negra entre 25 e 29 anos, 1,5% não conta com 

nenhum nível de escolaridade, 84,1% estão fora da escola e apenas 5,7% possuem o ensino 

superior completo. 

Conforme os dados e informações disponíveis, pode-se observar que em Salinas, 

no que diz respeito a esse indicador, a população de 18 a 24 anos encontra-se com 7,9 anos 

de estudo médio . Esse é, em termos relativos, -20,48% menor do que o patamar alcançado 

por Minas Gerais. Se comparado ao Brasil, também em termos relativos, o município está -

19,67% abaixo do indicador nacional. 

 
GRÁFICO 531 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos 
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Fonte:  Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 
Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 
Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 

                    Além da análise do indicador supracitado, deve-se considerar, também, a situação 

da população residente na área rural. O município de Salinas, no que diz respeito a esse 

indicador, a população de 18 a 24 anos, residente em zona rural, encontra-se com 6,3 anos de 

estudo médio . Esse é, em termos relativos, -23,58% menor do que o patamar alcançado por 

Minas Gerais. Se comparado ao Brasil, também em termos relativos, o município está -18,69% 

abaixo do indicador nacional. 

 

GRÁFICO 54 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente em área rural 
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     Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 
     Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 
     Elaboração: DAPE/SEE-MG 

Em um terceiro momento, é importante verificar a situação da parcela mais pobre 

da população. Em Salinas, os 25% mais pobres da população de 18 a 24 anos encontram-se 

com 6,9 anos de estudo médio.  Esse é, em termos relativos, -16,71% menor do que o patamar 

alcançado por Minas Gerais. Se comparado ao Brasil, também em termos relativos, o município 

está -11,38% abaixo do indicador nacional. 

 
GRÁFICO 55 -  Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente entre os 25% 

mais pobres 
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     Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 
     Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 
     Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 

Por fim, foi feita uma análise sobre a situação da escolaridade média da população 

negra. Salinas, no que concerne à razão entre a escolaridade média da população negra e não 

negra, encontra-se com 97,9%. Esse indicador é, em termos relativos, 4,91% maior do que o 

percentual de Minas Gerais. Se comparado ao Brasil, também em termos relativos, o município 

está 6,16% acima do indicador nacional. 

 

GRÁFICO 56 – Razão entre a escolaridade média da população negra e da população não 

negra de 18 a 29 anos 
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    Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 
    Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 
    Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 

Para todos os indicadores acima, considera-se a soma dos anos de estudo das 

pessoas na faixa etária especificada.   

 
4.1.10 Valorização dos Profissionais da Educação 

 
O art. 67 da LDB determina que os sistemas de ensino promovam a valorização dos 
profissionais da educação, assegurando-lhes, inclusive nos termos dos estatutos e dos planos 
de carreira do magistério público o ingresso exclusivamente por concurso público de provas e 
títulos, aperfeiçoamento profissional continuado, inclusive com licenciamento periódico 
remunerado para este fim, piso salarial profissional, progressão funcional baseada na titulação 
ou habilitação, e na avaliação do desempenho, período reservado a estudos, planejamento e 
avaliação, incluído na carga de trabalho e condições adequadas de trabalho. 
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A concepção de valorização dos profissionais da educação, assumida neste Plano 

Municipal de Educação de Salinas, concretiza-se através da interrelação entre duas 

dimensões: uma objetiva, que diz respeito às condições funcionais inerentes à profissão, a 

saber, carreira, remuneração, condições de trabalho e formação e outra subjetiva que se refere 

ao reconhecimento social e dignidade profissional.  

 Neste sentido, pensar a valorização dos profissionais da educação, demanda 

discussões e ações que articulem formação, remuneração, carreira e condições de trabalho. 

Percebe-se, na sociedade atual, uma ênfase muito grande no valor da educação, 

porém, paradoxalmente, ao mesmo tempo, não existe a valorização do professor de maneira 

adequada, o que suscita questionamentos profundos sobre o papel do educador e os cuidados 

específicos com a sua formação. 

A valorização dos profissionais da educação é condição fundamental para garantia 

do direito à educação e, consequentemente, ao acesso dos educandos à escola de qualidade 

social, sendo uma obrigação dos sistemas e base da construção da identidade profissional. 

Desta forma, constitui-se pauta imperativa para a União, estados, DF e municípios, no sentido 

de promover a elaboração de planos de carreira, valorizando, dentre outros aspectos, a 

formação continuada e a titulação dos profissionais da educação. 

 
Formação dos Professores 

 
A formação dos docentes, na atualidade, foi revista e apresentou avanços, com a 

promulgação da Constituição Brasileira em 1988 e com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, em dezembro de 1996, que vem redesenhando o sistema educacional 

brasileiro  em todos os níveis: desde a educação infantil- com a incorporação das creches- às 

universidades, além das modalidades de ensino, incluindo a educação especial, de jovens e 

adultos, profissional, indígena, do campo e ensino a distância; além dos recursos financeiros, 

formação e diretrizes para a carreira dos profissionais da área. 

O artigo 61 da LDB propõe a necessidade de sólida formação básica do professor, 

fundamentada nos conhecimentos científicos e sociais; a presença do estágio supervisionado, 

propiciando a associação entre teorias e práticas (ação-reflexão-ação), a capacitação em 

serviço   e o aproveitamento da formação e experiências anteriores, em instituições de ensino e 

em outras atividades. Este artigo define, ainda, que a formação do professor para a Educação 

Básica deverá realizar-se em nível superior e em cursos de licenciatura; a formação de 

docentes para o ensino superior far-se-á em cursos de pós-graduação. 

 Para tanto, é fundamental, como ponto de partida, que o professor construa sua 

própria identidade a partir da significação social da profissão; da revisão constante de seus 

significados; da revisão das tradições. Mas, também, da reafirmação de práticas consagradas 

culturalmente, que permanecem significativas e que compreendem saberes válidos às 

necessidades da realidade atual. Práticas construídas a partir do confronto entre as teorias e 
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as práticas, das análises sistêmicas, das práticas à luz das teorias existentes e das 

construções de novas teorias.  

Tais práticas são também construídas pelo significado que cada professor, 

enquanto sujeito e autor, confere à atividade docente no seu cotidiano, a partir de seus valores, 

de seu modo de se situar no mundo, de sua história de vida, de suas representações, de seus 

saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida,do ser professor. 

 Assim sendo, a formação continuada do profissional da educação abrange 

oportunidades de aprendizagem diversas, sejam elas naturais e evolutivas, esporádicas, ou 

resultado de um planejamento com objetivos claros em termos de metas a serem alcançadas e 

fundamentadas numa concepção político-pedagógica ampla, que assegure a articulação teoria 

e prática, a pesquisa e a extensão. 

É consensual a afirmativa de que no processo de formação do professor também 

se deve levar em conta a criação de sistemas de formação continuada e permanente, numa 

perspectiva alargada da aprendizagem profissional e de natureza holística e dinâmica. 

Consequentemente, é importante o envolvimento das licenciaturas das Universidades e 

Faculdades, tanto na definição do currículo, contemplando as necessidades da região, como 

na participação dos seus docentes na formação continuada do professor da educação básica, 

estimulando as transformações pedagógicas nas escolas, visando à atualização da prática dos 

professores, como meio de atender às necessidades dos estudantes durante o processo 

educacional. 

A formação acadêmica do professor é condição essencial para que assuma, 

efetivamente, as atividades docentes e curriculares em todas as etapas e modalidades, seja no 

ambiente escolar, seja nos sistemas de ensino. A formação, portanto, é um requisito 

indispensável ao exercício profissional docente e em atividades correlatas. A conjugação desse 

requisito com outros fatores que incidem na profissão contribuíram, ao longo do tempo, para 

que a formação acadêmica passasse a ser vista como um direito do professor. 

Conforme os dados e informações disponíveis, o diagnóstico levantado é o 

seguinte. Primeiramente, em relação ao número e a formação dos professores, observa-se que 

Salinas elevou o número de professores de 2007 a 2013 em 13,62% passando de 712, em 

2007, para 809, em 2013. É válido ressaltar, também, que, atualmente, 84,7% possuem curso 

superior, sendo que 8,3% têm cursos sem licenciatura e 76,3% com licenciatura. 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 
Estado de Minas Gerais 

 

PRAÇA MOISES LADEIA, 64, TEL/FAX (38) 3841-1513 - SALINAS - MG. 
 

 

TABELA 20 – Porcentagem de professores da Educação Básica com curso 

superio

Ano Com superior Sem licenciatura Com licenciatura
2007 68,3% 356      5,0% 26           63,3% 330         
2008 71,6% 371      4,8% 25           66,8% 330         
2009 76,6% 382      4,4% 22           72,1% 330         
2010 78,5% 420      5,6% 30           72,9% 330         
2011 81,1% 446      8,7% 48           72,4% 330         
2012 83,9% 434      9,5% 49           74,5% 330         
2013 84,7% 436      8,3% 43           76,3% 330          

                Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Todos Pela Educação/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 
 
Além do fato de possuírem ou não formação em instituição de ensino superior, é importante 

que esses possuam licenciatura na área em que atuam. Nesse sentido, Salinas possui, em 

2013, 299 professores atuando nos anos finais do ensino fundamental, sendo que 84,3% 

possuem curso superior, sendo que 72,9% têm licenciatura e 40,5% a possui na área em que 

atuam. 

 
TABELA 21 – Porcentagem de professores dos anos finais do Ensino Fundamental que tem 

licenciatura na área em que atuam 

Ano
2009 100,0% 322      76,1% 245         42,5% 137         5,9% 19                      
2010 100,0% 282      75,9% 214         68,4% 193         34,0% 96                      
2011 100,0% 329      85,7% 282         76,9% 253         38,6% 127                    
2012 100,0% 305      84,3% 257         78,4% 239         39,0% 119                    
2013 100,0% 299      84,3% 252         72,9% 218         40,5% 121                    

Com licenciatura na área em que atuamCom licenciaturaCom superiorTotal

 
       Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Todos Pela Educação/ Elaboração: DAPE/SEE-
MG 
 
Além dessa situação do ensino fundamental, Salinas possui, em 2013, 163 professores 

atuando no ensino médio, sendo que 98,2% possuem curso superior, sendo que 87,1% têm 

licenciatura e 68,1% a possui na área em que atuam. 

TABELA 22: Porcentagem de professores do Ensino Médio que tem licenciatura na área em 

que atuam 
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Ano
2009 100,0% 117      85,5% 100         12,8% 15           8,5% 10                      
2010 100,0% 129      93,8% 121         65,1% 84           45,7% 59                      
2011 100,0% 162      95,7% 155         87,7% 142         69,1% 112                    
2012 100,0% 155      98,1% 152         91,6% 142         67,1% 104                    
2013 100,0% 163      98,2% 160         87,1% 142         68,1% 111                    

Com licenciatura na área em que atuamCom licenciaturaCom superiorTotal

 
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Todos Pela Educação/ Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 
 

Formação Continuada e Pós-Graduação 

 
A elevação do padrão de escolaridade básica no Brasil depende, em grande 

medida, dos investimentos que o poder público e a sociedade façam no tocante à valorização e 

ao aprimoramento da formação inicial e continuada dos profissionais da educação. As 

mudanças científico-tecnológicas requerem aperfeiçoamento permanente dos professores da 

educação básica no que tange ao conhecimento de sua área de atuação e aos avanços do 

campo educacional. 

Conforme os dados e informações disponíveis, analisou-se o percentual de 

professores da educação básica com pós-graduação. Salinas, no que diz respeito a esse 

indicador, encontra-se com 36,5% dos professores da educação básica com pós-graduação 

lato sensu ou stricto sensu. Esse percentual é, em termos relativos, 16,56% maior do que o de 

Minas Gerais. Se comparado ao Brasil, também em termos relativos, o município atingiu um 

valor 20,81% superior. 

 
GRÁFICO 57 – Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu 

ou stricto sensu 

30,2%

Brasil

Meta Brasil:50%

31,3%

Minas 

Meta Brasil:50%

36,5%

Salinas

Meta Brasil:50%

 
    Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013/ Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 
                    Como informação complementar, analisou-se o tipo de pós-graduação. Nesse 

sentido, Salinas elevou o número de professores com pós graduação de 2007 a 2013 em 

151,85% passando de 81, em 2007, para 204, em 2013. É válido ressaltar, também, que, 

atualmente, 34,2% possuem especialização, sendo que 4,7% têm mestrado e 0,8% doutorado. 
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TABELA 23 – Porcentagem de professores da educação básica com pós graduação por tipo de 

pós-graduação 

Ano
2007 12,3% 64        2,3% 12           1,0% 5             
2008 18,3% 95        2,9% 15           0,8% 4             
2009 17,6% 88        3,6% 18           0,8% 4             
2010 22,4% 120      4,1% 22           0,0% -          
2011 26,9% 148      6,5% 36           0,4% 2             
2012 31,5% 163      5,4% 28           0,6% 3             
2013 34,2% 176      4,7% 24           0,8% 4             

Especialização Mestrado Doutorado

 
    Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Todos Pela Educação/ Elaboração: DAPE/SEE-MG 

Remuneração do Magistério 

 

                   A melhoria da educação e, consequentemente, dos índices educacionais e das 

taxas de escolarização da população e o desenvolvimento social e econômico do País estão 

relacionados, entre outros, à valorização dos profissionais do magistério das redes públicas da 

educação básica. As pesquisas mostram que professores com formação adequada, com 

condições dignas de trabalho e que se sentem valorizados contribuem para uma aprendizagem 

mais significativa dos estudantes, resultando em maior qualidade da educação. A organização 

e a gestão dos sistemas de ensino e das escolas também são fatores fundamentais nesse 

aspecto. 

Além da formação inicial e continuada, é preciso que a política de valorização e 

formação do profissional da educação garanta o acesso a diversos meios e equipamentos que 

possibilitem a busca de informações, conteúdos e vivências para a ampliação do conhecimento 

pessoal (visitas, excursões, encontros, bibliotecas, computadores, internet). Vale ressaltar que 

no planejamento das ações educacionais do Município, a questão da valorização dos 

profissionais da educação deve receber atenção especial, pois o fazer pedagógico é uma 

interação constante entre necessidades e possibilidades de as crianças construírem seus 

conhecimentos. 

Essa política de valorização e formação dos profissionais da educação deverá 

abranger, além dos professores, todos os demais profissionais que atuam no processo 

educativo, pois a intervenção do professor e de outros funcionários são decisivas no fazer 

pedagógico cotidiano, ao organizarem a proposta pedagógica; ao questionarem; ao adequarem 

os interesses; ao lançarem desafios; ao proporem metodologias diferenciadas e inovadoras; ao 

respeitarem a diversidade. O profissional deve ser, acima de tudo, comprometido com o 

desenvolvimento  da pessoa humana e, por isso, toda qualificação deverá ser oportunizada.  

Salienta-se, por fim, que além das políticas e ações voltadas para a formação inicial 

e continuada, a valorização dos profissionais da educação demanda a efetivação de uma 

política mais ampla que envolva, tal como aponta (CONAE, 2014), a garantia pelos  sistemas 
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de ensino de mecanismos de democratização da gestão, avaliação, financiamento e as 

garantias de ingresso na carreira por concurso público, assim como a existência de planos de 

cargos e carreiras coerentes com as Diretrizes Nacionais de Carreira (CNE 2009). 

A partir das considerações supracitadas, é imprescindível que o planejamento das 

ações educacionais intrínsecas ao Plano Municipal de Educação de Salinas garantam as 

conquistas do PCCV (plano de cargos, carreira e vencimentos), para todos os profissionais da 

rede pública municipal de educação; que o tempo remunerado para formação e planejamento 

das atividades, o tempo de serviço e a formação sejam reconhecidos e valorizados, que haja 

um número máximo de estudantes por turma, melhores condições de trabalho, mais e 

melhores recursos didáticos, o que significa qualidade do ensino e valorização dos 

profissionais. 

A caracterização da situação existente é imprescindível para propor ações que 

favoreçam um melhor desempenho dos docentes e dos demais profissionais em educação, 

que atendam às questões de salário, carreira, qualificação, etc. 

É nessa perspectiva que a valorização dos profissionais da educação é concebida 

neste PME, articulando formação, remuneração, carreira e condições de trabalho, aspectos 

estes materializados nas metas e estratégias que ora se apresentam, tendo como base os 

princípios anteriormente ressaltados e as políticas educacionais em nível nacional e estadual, 

com destaques para a LDB, Lei nº 9394/96, as Diretrizes Nacionais de Carreira (CNE 2009), o 

Plano Nacional e o Sistema Nacional de Educação como política de Estado e o Plano Estadual 

de Educação. 

Diante do exposto, apresentam-se, metas e estratégias voltadas para a valorização 

dos profissionais da educação, indicando as responsabilidades, corresponsabilidades, 

atribuições concorrentes, complementares e colaborativas entre os diversos intervenientes da 

política educacional, tendo como base os princípios de garantia da participação popular, 

cooperação federativa e o regime de colaboração. 

A Lei nº 11.738/2008, que aprovou o Piso Salarial Profissional Nacional para os 

Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN), constituiu-se em um dos 

maiores avanços para a valorização profissional. Além de determinar que União, estados, 

Distrito Federal e municípios não podem fixar o vencimento inicial das carreiras do magistério 

público da educação básica para a jornada de no máximo 40 horas semanais com valor abaixo 

do PSPN, a lei também determinou, no art. 2º, § 4º, que, na composição da jornada de 

trabalho, deverá ser observado o limite máximo de 2/3 da carga horária para o desempenho 

das atividades de interação com alunos. Desse modo, no mínimo 1/3 da jornada de trabalho 

deve ser destinado às atividades extraclasse. 

Os professores da rede municipal de Salinas tem a correção salarial realizada 

anualmente de acordo com o piso nacional para o magistério divulgada pelo governo federal O 

valor é feito proporcional a carga horária dos educadores. 
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No que diz respeito ao total de despesa com pessoal, cabe ressaltar que o 

município precisa respeitar os limites propostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Conforme 

o inciso III do art. 19 dessa lei, o município não pode ultrapassar o limite máximo de 60% da 

receita corrente líquida em gastos com pessoal, sendo considerados, ainda, como limite de 

alerta o percentual de 54% e o prudencial de 57%. Salinas, no que diz respeito a esse 

indicador nos últimos anos, encontra-se da seguinte forma: em 2010, ficou abaixo do limite de 

alerta com 51,70%; em 2011, ficou abaixo do limite de alerta com 48,73%; em 2012, ficou 

abaixo do limite de alerta com 52,86%; por fim, em 2013, atingiu o limite prudencial com 

57,08%. 

GRÁFICO 58 - Despesas com Pessoal - Poder Executivo e Legislativo 

 
Fonte: TCE-MG/ Elaboração: DAPE/SEE-MG 
 

Plano de Carreira 

O reconhecimento da relação entre valorização do magistério e estabelecimento de 

plano de carreira é feito em diversos dispositivos legais, como na LDB, art. 67, e na posterior 

revisão do texto da Constituição Federal de 1988, ao definir os princípios nos quais o ensino 

deveria ser ministrado: 

 
Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: 
[...] 
V – valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na 
forma da lei, planos de carreira para o magistério público, com ingresso 
exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes 
públicas (EC nº 53/2006). 

Posteriormente, instituiu-se o FUNDEF, o FUNDEB, o PDE, o PSPN (Lei nº 

11.738/2008), o Plano Nacional de Formação dos Professores da Educação Básica, as 

Diretrizes Nacionais para os Planos de Carreira do Magistério e, mais recentemente, a Prova 

Nacional de Concurso para o Ingresso na Carreira Docente (Portaria Normativa nº 3/2011). 

Contudo, isso não foi suficiente para a consolidação, nos termos das normatizações em vigor, 
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dos planos de carreira, especialmente quanto à elaboração ou adequação de seus Planos de 

Carreira e Remuneração (PCCR), até 31 de dezembro de 2009 (Resolução CNE/CEB nº 

2/2009, art. 2º; e Lei nº 11.738/2008). 

Conforme dados de 2012, do acompanhamento feito por meio dos Planos de Ações 

Articuladas (PAR), dos 5.532 municípios que elaboraram o PAR, 68,26% declararam possuir 

plano de carreira para os profissionais do magistério implementado, que estabelece regras 

claras de ingresso na carreira (por concurso público), avaliação de desempenho e critérios de 

evolução funcional, por meio de trajetória de formação (inicial e continuada) e tempo de 

serviço, além de prever composição da jornada de trabalho com “horas-aula atividade” (inciso V 

do art. 67 da LDB).  

O Plano de Carreira do município de Salinas, foi instituído pela Lei Municipal nº  

1.795 de 23 de agosto de 1999, com o impacto negativo da inflação sobre o poder de compra  

dos salários dos servidores, os valores deste plano ficaram defasados.  

No ano de 2007, com a Lei 11.494 de criação do FUNDEB houve a destinação de 

percentual fixo para remuneração da carreira do magistério e em 2008 com a Lei 11.738 de 

regulamentação do piso do magistério público da educação básica, assim no município criou-

se uma comissão para reestruturação do plano de carreira do magistério, com a participação 

de vários servidores das escolas e da Secretaria Municipal de Educação. 

 No ano de 2010, foi sancionada a Lei complementar nº 18/2010, buscando atender 

o piso da categoria e regularização do repasse dos recursos do FUNDEB aos profissionais da 

educação. Como a Lei que regularizou o piso do magistério provocou várias discussões em 

todo país, inclusive pela falta de disponibilidade financeira, visto que o valor alcançado pelo 

FUNDEB aos municípios para aquele período não sustentaria o plano, atendendo ao piso, 

apenas com investimento dos 60% dos recursos do FUNDEB, complicando a manutenção da 

educação.  

Tabela 24 - Demonstrativo de recursos do FUNDEB 

DEMONSTRATIVO DE RECURSOS DO FUNDEB 

Ano  Repasse 

Rendiment

os 

arrecadaçã

o 

Total 40% 60% Total   

2010 
4.745.43

2.26 
29.872.02 

4.775.304

.28 

1.824.33

4.45 

2.884,75

3.33 

4.709.087

.69 

60.41

%  

2011 
5.201.40

9.62 
42.305.06 

5.243.714

.68 

1.673.42

1.27 

3.404.33

4.87 

5.077.756

.14 

64.54

% 

2012 
5.366.32

4.04 
22.815.82 

5.389.139

.86 

1.324.13

8.56 

4.029.88

3.80 

5.354.022

.36 

72.22

% 

2013 5.893.27 11.982.70 5.905.262 1.306.46 4.604.37 5.910.836 77.51
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9.39 .09 1.19 5.44 .63 % 

2014 
6.112.17

9.00 
22.595.46 

6.214.774

.46 

1.561.80

6.94 

4.696.74

9.91 

6.258.556

.85 

75.57

% 

 Fonte: Prefeitura M. Secretaria de Fazenda 
A Lei Municipal não atendeu integralmente as exigências do piso da categoria, 

ficando em análise a correção para pagamento da horas extras classe dos professores em sala 

de aula. Em 2012 o plano de carreira do magistério foi incorporado ao Plano de Cargos e 

Salários da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Salinas com a Lei 

Complementar Municipal nº 27, com previsão de revisitação a cada janeiro para recomposição 

das perdas salariais onde já se incorpora o reajuste do piso salarial do magistério através de lei 

complementar. 

 

4.1.11 Ensino Superior 

 
                                  Foto 14 : Ensino Superior 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Educação Superior é 

um direito fundamental social que precisa ser desenvolvido e materializado, superando limites 

históricos e políticos. A Constituição da República, quando adota como princípio a “igualdade 

de condições para o acesso permanência na escola”, compreendido como efetivação do 

objetivo republicano de “promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação”, prevê uma sociedade com escolas abertas 

a todos, em qualquer etapa ou modalidade, bem como o acesso a níveis mais elevados de 

ensino. 

De acordo com o Art. 45ºda LDB, Lei nº 9394/96, “A educação superior será 

ministrada em instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de 

abrangência ou especialização”, tendo por finalidade, dentre outras de semelhante relevância: 

o estímulo à criação cultural, o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento 

reflexivo; a formação de diplomados nas diferentes áreas do conhecimento, colaborando na 

sua formação contínua; o incentivo ao trabalho de pesquisa e investigação científica; a 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINAS 
Estado de Minas Gerais 

 

PRAÇA MOISES LADEIA, 64, TEL/FAX (38) 3841-1513 - SALINAS - MG. 
 

 

promoção e a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos; o estímulo ao 

conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais; a 

prestação de serviços especializados à comunidade e o estabelecimento com esta de uma 

relação de reciprocidade. Além disso, no artigo 44, a referida lei descreve que a educação 

superior deverá abranger cursos sequenciais, cursos de graduação, cursos de pós-graduação, 

programas de extensão e pesquisa. Entretanto, é necessário registrar que essa abrangência 

não é obrigatória, nem está presente em todas as instituições de ensino superior. 

Diante da finalidade supracitada, depreende-se que a educação superior tem uma 

importante função social, contribuindo para a promoção das transformações sociais 

necessárias, para o fortalecimento dos valores humanitários e para a formação profissional. 

No Brasil, ao longo das últimas décadas, se tem assistido a uma expansão do 

ensino superior e, consequentemente, das matrículas que atingem taxas crescentes. Aliado a 

isso, observa-se um crescimento significativo nas matrículas dos cursos noturnos, indicando 

que uma população trabalhadora, mais velha e com perfil diferente do estudante tradicional de 

graduação, está ingressando no ensino superior. Outras tendências importantes constituem-se 

na expansão acelerada da graduação, na interiorização do ensino superior, na consolidação da 

pós-graduação, na melhoria da qualificação do corpo docente e na flexibilidade e na 

diversidade da oferta dos serviços de educação superior, em um processo de diversificação 

ampla dos tipos e modalidades de cursos ofertados. 

Conforme é possível perceber, muitos são os desafios da educação superior que 

assistiu, ao longo da sua história, momentos de retrocessos e avanços, influenciados pelos 

condicionantes econômicos, políticos e sociais, de cada época, trazendo novas demandas para 

esse nível de ensino em nosso país. Torna-se importante ressaltar que, apesar dos avanços 

observados, muitos desafios precisam ser superados para a democratização do ensino 

superior e para a oferta de uma educação de qualidade social pelas instituições brasileiras de 

ensino superior. 

De acordo com dados do Censo da Educação Superior divulgados pelo Ministério 

da Educação (Inep, 2012), o total de estudantes matriculados na educação superior brasileira 

ultrapassou a marca de 7 milhões em 2012, conforme dados contidos na tabela a seguir 

vejamos como se encontra Salinas  no número de inscritos  no ensino superior em 2015: 
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TABELA 25- Insituições, cursos oferecidos e alunos matriculados 

INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
Cursos 

Oferecidos 
UNOPA

R 
UNIMONTE

S UNIPI 
Pólo UAB 

UFNMG TOTAL 
UFJF UFOP 

Administração 131 - 03 - 98 - 232 
Ciências Contábeis 76 113 06 - - - 195 
Licenciatura em 
Educação Física 60 - - 37 - 64 161 

Licenciatura em 
Geografia 05 - - - - - 05 

Licenciatura em 
História 12 - 02 - - - 14 

Letras 27 - 10 - - - 37 
Matemática 9 - 07 - - 79 95 
Licenciatura 
Biologia - - - - - 111 111 

Licenciatura 
Química  - - - - - 85 85 

Pedagogia 103 - 22 70 - - 195 
Serviço Social 40 - 05 - - - 45 
Superior de tec. em 
gestão Ambiental 10 - 01 - - - 11 

Computação - - - 56  - 56 
Esportes e 
Atividades físicas 
inclusivas 

- - - 33  - 33 

Artes Visuais - - 05 -  - 05 
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Sup Tec em 
Gestão Pública - - 01 -  - 01 

Sup Tec em 
Segurança do 
Trabalho 

- - 01 -  - 01 

Sup Tec em 
Gestão Financeira - - 01 -  - 01 

Sup Tec em 
Marketing - - 01 -  - 01 

Sup Tec em 
Processos 
Gerencias 

- - 02 -  - 02 

Sup Tec em 
Gestão Hospitalar - - 02 -  - 02 

Sup Tec em 
Gestão de 
Recursos Humanos 

- - 01 -  - 01 

Sup Tec em 
Análise e 
Desenvolvimento 
de Sistemas 

- - 01 -  - 01 

Engenharia de 
Alimentos      106 106 

Engenharia 
Florestal    -  124 124 

Medicina 
Veterinária      128 128 

Tec. Cachaça      13 13 
Total  473 113 71 196 98 710 1661 

Fonte: Instituições de ensino 

De acordo com a tabela 26 podemos observar o percentual de professores da Educação 

básica com curso superior no município. 

 

TABELA 26– Porcentagem de professores da Educação Básica com curso superior 

Ano Com superior Sem licenciatura Com licenciatura 
2009 76,6% 382 4,4% 22 72,1% 360 
2010 78,5% 420 5,6% 30 72,9% 390 
2011 81,1% 446 8,7% 48 72,4% 396 
2012 83,9% 434 9,5% 49 74,5% 385 
2013 84,7% 436 8,3% 43 76,3% 393 

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

De acordo com a tabela 27 podemos observar o percentual de professores licenciatura na área 

em que atuam no município. 

 

TABELA 27 - Porcentagem de professores que tem licenciatura na área em que atuam 

 Educação Infantil Ensino Fundamental 

Ano 
Ens.Médi

o 
Normal/ 

Ensino 
Médio 

Ensino 
Superior 

Ens.Médi
o 

Normal/ 

Ensino 
Médio 

Ensino 
Superior 
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Magistéri
o 

Magistéri
o 

2009 28,7% 5,3% 66% 11,1% 8,7% 80,1% 
2010 24,2% 8,1% 67,7% 7,4% 12,4% 80,3% 
2011 27,6% 2,9% 69,5% 7% 9,1% 83,9% 
2012 19,5% 9,7% 70,8% 4,9% 8,9% 86,2% 
2013 15,6% 6,4% 78% 5,4% 9,9% 84,6% 

    Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
De acordo com a tabela 28 podemos observar o percentual de professores do 

ensino médio e anos finais do ensino fundamental que tem licenciatura na área em que atuam 

no município. 

TABELA 28- Porcentagem de professores do ensino médio e anos finais do ensino 
fundamental que tem licenciatura na área em que atuam 

Ano 

Professores do Ensino Médio 
Prof. Anos finais do Ensino 

Fundamental que tem licenciatura 
na área em que atuam 

Ens.Médio 
Normal/ 

Magistério 

Ensino 
Médio 

Ensino 
Superior 

Com 
superior 

Com 
licenciatur

a 

Com 
licenciatur
a na área 
em que 

atua 
2009 0% 15,1% 83,6% 769,1% 42,5% 5,9% 
2010 0% 7,2% 92,8% 75,9% 68,4% 34% 
2011 0% 6,3% 93,7% 85,7% 76,9% 38,6% 
2012 0% 3,6% 96,4% 84,3% 78,4% 39% 
2013 0% 7,8% 92,2% 84,3% 72,9% 40,5% 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
De acordo com o gráfico 59 podemos observar o Porcentagem de professores da Educação 

Básica com Pós-Graduação 

Gráfico 59 - Porcentagem de professores da Educação Básica com Pós-Graduação 

 
De acordo com a tabela 29 podemos observar percentual dos tipo  de pós-

graduação dos professores do município 

 Tabela 29- Tipo de pós-graduação 

 Especialização Mestrado  Doutorado  
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2009 17,6% 3,6% 0,8% 
2010 22,4% 4,1% 0% 
2011 26,9% 6,5% 0,4% 
2012 31,5% 5,4% 0,6% 
2013 34,2% 4,7% 0,8% 

 
4.1.12 Gestão Democrática e Participação Social 

 
Nesta seção, serão apresentados dados e informações que caracterizam o 

município no que diz respeito à meta do PME que cuida da gestão democrática e da 

participação social. 

A gestão democrática da educação nas instituições educativas e nos sistemas de 

ensino é um dos princípios constitucionais garantidos ao ensino público, segundo o art. 206 da 

Constituição Federal de 1988. Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

(LDB – Lei nº 9.394/1996), confirmando esse princípio e reconhecendo a organização 

federativa, no caso da educação básica, repassou aos sistemas de ensino a definição de 

normas de gestão democrática, explicitando dois outros princípios a serem considerados: a 

participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto político-pedagógico da 

escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou 

equivalentes. 

A gestão democrática da educação envolve, portanto, a garantia de marcos legais, 

por meio da regulamentação desse princípio constitucional em leis específicas, pelos entes 

federativos (o que é reforçado pelo PME), e a efetivação de mecanismos concretos que 

garantam a participação de pais, estudantes, funcionários, professores, bem como da 

comunidade local, na discussão, elaboração e implementação de planos de educação, de 

planos e projetos político-pedagógicos das unidades educacionais, assim como no exercício e 

efetivação da autonomia dessas instituições em articulação com os sistemas de ensino. 

Nessa direção, o PME ratifica os preceitos constitucionais e estabelece a gestão 

democrática da educação como uma das diretrizes para a educação nacional. Assim, a gestão 

democrática, entendida como espaço de construção coletiva e deliberação, deve ser assumida 

como dinâmica que favorece a melhoria da qualidade da educação e de aprimoramento das 

políticas educacionais, como políticas de Estado, articuladas com as diretrizes nacionais em 

todos os níveis, etapas e modalidades da educação. 

A gestão democrática da educação deve ser capaz de envolver os sistemas e as 

instituições educativas e de considerar os níveis de ensino, as etapas e as modalidades, bem 

como as instâncias e mecanismos de participação coletiva. Para tanto, exige a definição de 

conceitos como autonomia, democratização, descentralização, qualidade e propriamente a 

participação, conceitos esses que devem ser debatidos coletivamente para aprofundar a 

compreensão e gerar maior legitimidade e concretude no cotidiano. 
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Conforme os dados e informações disponíveis, construiu-se o quadro 2, o qual 

explicita algumas das principais instâncias de gestão democrática municipais.  

 
QUADRO 5 – Instrumentos de Gestão Democrática existentes no município 

Ano
Conselho do 
FUNDEB

Conselho Escolar
Conselho Alimentar 

Escolar
Conselho de Transporte 

Escolar

2011 Sim Sim Sim Não  
Fonte: IBGE/Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic.) / Todos Pela Educação/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 
 

 

 

Tabela 30  – Caráter do Conselho Municipal de Educação 

Ano  Deliberativo Fiscalizador Normativo Consultivo  
2006 Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 
2009 Não  Não  Sim  Sim  
2011 Não Não Sim Sim 
Fonte: IBGE/Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic) - 2006, 2009, 2011 / Preparação: Todos 
Pela Educação 
 
4.1.13 Financiamento 

 
A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu artigo sexto, a educação como 

um direito social, sendo que, no caput do artigo 205, destaca que a educação é “direito de 

todos e dever do Estado e da família”, devendo visar ao “pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. Neste sentido, a 

Carta Magna determina que a educação seja oferecida em igualdade de condições para o 

acesso e a permanência na escola, que seja garantido o padrão de qualidade a gratuidade do 

ensino em estabelecimentos oficiais, a valorização dos profissionais, dentre outros aspectos 

relevantes. 

De forma a garantir que tais princípios sejam efetivados, ressalta-se o papel de 

destaque do financiamento da educação como elemento estruturante para a organização e o 

funcionamento das políticas públicas educacionais e para materialização do Sistema Nacional 

de Educação - SNE. Desta forma, mesmo que não seja fator suficiente e nem exclusivo, o 

financiamento apresenta-se como condição necessária para a universalização do direito à 

educação pública de qualidade (CONAE 2014). 

O documento referência da CONAE 2014 aponta para a necessidade de assegurar 

a manutenção e o desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades, 

abrangendo desde a educação básica ao ensino superior, respeitando as suas especificidades. 

O cumprimento deste objetivo e, consequentemente, o alcance de metas contidas nos planos 

educacionais está diretamente relacionado com a definição de políticas adequadas de 

investimento, gestão e recursos, assim como de acompanhamento e controle social. 
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Em termos de financiamento para a educação, a Constituição Federal (Art. 212) 

garante percentuais mínimos da receita resultante de impostos à manutenção e 

desenvolvimento do ensino, sendo 18% da receita da União e 25% da receita dos estados, 

Distrito Federal e municípios, incluindo-se as transferências ocorridas entre esferas de governo 

e o salário-educação. A este respeito, torna-se importante ressaltar que a vinculação de 

recursos prevista na Constituição Federal não tem atendido às reais necessidades da 

educação, dificultando a superação dos problemas evidenciados. 

Assim sendo, a sociedade como um todo tem se mobilizado no sentido de elevar os 

recursos financeiros como percentual do PIB (CONAE 2014). Uma das propostas defende a 

ampliação do percentual do PIB investido em educação até o patamar de 10%, coma definição 

de outras fontes de recursos financeiros, além dos impostos, para todos os níveis, etapas e 

modalidades da educação. 

Torna-se importante ressaltar que, no âmbito da educação básica, destaca-se o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação – FUNDEB que foi criado pela Emenda Constitucional nº 53/2006 e 

regulamentado pela Lei nº 11.494/2007 e pelo Decreto nº 6.253/2007, em substituição ao 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 

Magistério - FUNDEF, que vigorou de 1998 a 2006. O FUNDEB tem vigência prevista de 

20072020 e constitui-em um fundo de caráter “especial, de natureza contábil e de âmbito 

estadual (um fundo por estado e Distrito Federal, num total de vinte e sete fundos), formado, na 

quase totalidade, por recursos provenientes dos impostos e transferências dos estados, Distrito 

Federal e municípios, vinculados à educação por força do disposto no art. 212 da Constituição 

Federal” (FNDE, 2014). A título de complementação, compõe o FUNDEB “uma parcela de 

recursos federais, sempre que, no âmbito de cada Estado, seu valor por aluno não alcançar o 

mínimo definido nacionalmente. Independentemente da origem, todo o recurso gerado é 

redistribuído para aplicação exclusiva na educação básica” (FNDE, 2014).  

Enfatiza-se a importância dos programas financiados pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE, como instrumentos de ampliação das receitas da 

educação, constituindo, portanto, uma importante fonte adicional de recursos para a gestão da 

Secretaria de Educação.  

                  Um indicador importante de ser analisado, no que diz respeito à arrecadação 

municipal é a relação entre a receita arrecada e a receita própria. Em Salinas as fontes de 

receitas próprias, do período de 2008 a 2013, representaram, em média, 11,13%. No período 

considerado, verificou-se uma redução desse percentual, o qual passou de 14,21%, em 2008, 

para 11,02%em 2013. Em relação ao quantitativo da receita arrecadada, essa aumentou, no 

período considerado, 61,73% passando de R$ 29.505.587,32, em 2008, para R$ 

47.719.506,51, em 2013. Por fim, a receita própria passou de R$ 4.192.689,81, em 2008, para 

R$ 5.260.538,25, em 2013, o que representa aumentou de 25,47% 
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          GRÁFICO 60: Receita Arrecadada x Receita Própria (R$) 

 
Fonte: TCEMG - Sistema Informatizado de Apoio ao Controle Externo – SIACE/ Elaboração: 
DAPE/SEE-MG 
NOTAS: 
1Excluídas as contribuições previdenciárias e os recursos de convênios 
2Composição da Receita Própria: Receitas Tributária, Patrimonial, Industrial, de Serviços e 
Outras Receitas Correntes 
Dados extraídos do SIACE em outubro/2012. As substituições das prestações de contas 
enviadas após esta data não estão contempladas nos dados apresentados 
 

Outro dado crucial no tangente ao diagnóstico sobre o financiamento é o indicador 

de aplicação mínima de recursos em educação. Por força do art. 212 da constituição Federal, o 

município não poderá aplicar menos do que 25% de sua receita proveniente de impostos, 

inclusive a de transferências, em manutenção e desenvolvimento do ensino. Nesse sentido, 

Salinas exeperimentou, de 2010 a 2013, um crescimento relativo da ordem de 14,94%, o qual 

saiu do patamar de 25,83%, em 2010, para 29,69%, em 2013. 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 61: Percentual de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
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Fonte: SIACE/PCA - dados apresentados/auditados - SEEMG/SI/SIE/Diretoria de Informações 
Educacionais: Censo Escolar/ Elaboração: DAPE/SEE-MG 
Nota: Data da Consulta ao SIACE: 13/03/2015. Os dados informados poderão ser alterados em 
razão de Pedido de Reexame e/ou ação fiscalizatória. 

 

Por fim, a tabela 31 detalha onde estão sendo empregados os recursos aplicados em 

educação.  

 

TABELA 31: Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

INDICADORES 2010 2011 2012 2013

Educação Infantil 237.422,88R$      297.350,53R$      631.956,51R$        503.243,02R$        
Ensino Fundamental 652.190,25R$      917.110,99R$      1.357.226,65R$     1.212.676,95R$     
Educação de Jovens e Adultos -R$                  -R$                  -R$                    -R$                    
Educação Especial -R$                  -R$                  -R$                    -R$                    
Outros Gastos 1.112.997,73R$   1.204.283,10R$   1.381.898,02R$     2.016.064,47R$     
Contribuição ao FUNDEB 3.794.333,60R$   4.673.321,40R$   4.908.433,70R$     5.372.234,64R$     
Total 5.799.253,46R$   7.094.312,02R$   8.281.760,88R$     9.106.448,08R$     
Total de alunos matriculados 2309 2246 2246 2229
Gastos com o Ensino por Aluno 2.510,59R$          3.157,64R$          3.686,34R$            4.084,44R$             

Fonte: SIACE/PCA - dados apresentados/auditados - SEEMG/SI/SIE/Diretoria de Informações 
Educacionais: Censo Escolar/ Elaboração: DAPE/SEE-MG 
Nota: Data da Consulta ao SIACE: 13/03/2015. Os dados informados poderão ser alterados em 
razão de Pedido de Reexame e/ou ação fiscalizatória.  
 
 
Acompanhamento e avaliação  

 

 O documento final do Plano Municipal de Educação do Município de Salinas, 

mantendo o princípio da participação democrática, constituiu-se em uma aula de democracia, 

um momento ímpar, no qual segmentos das esferas pública e privada, bem como a 

comunidade civil e organizada de salinas, definiram os caminhos da educação do município 

para os próximos dez anos, após sua aprovação. Uma ação, cujo processo percorreu os 

seguintes passos: levantamento diagnóstico da situação educacional do município, análise 

dessa realidade e definição de diretrizes, objetivos e metas do PME com a sociedade, 
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consolidação do texto base sobre as políticas educacionais para o município, culminando com 

a realização da I Conferência Municipal de Educação. 

 De forma articulada com o Plano Nacional de Educação (PNE) e o Plano Estadual 

de Educação (PEE) e em consonância com a Constituição Federal de 1988, com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, bem como com a Lei Orgânica Municipal 

nº 15, de 12 de abril de 2005, o PME responde as expectativas e especificidades da educação 

para atender aos anseios da comunidade Salinense. Uma realidade que, tendo em vista a 

adequação às constantes mudanças sofridas pela sociedade, precisa ser constantemente 

considerada.  

 Nesse contexto, faz-se necessário criar mecanismos de acompanhamento e 

avaliação da implementação do mesmo, assegurando que prioridades sejam respeitadas, 

atingindo objetivos e metas estabelecidos através da análise de resultados e redirecionamento 

de estratégias e execução. De acordo com determinação prevista nos Plano Nacional e 

Estadual de Educação, será criada, após a sua aprovação, uma Comissão de 

Acompanhamento e Avaliação do PME que será composta por técnicos desta Secretaria, 

representantes do Conselho Municipal de Educação e Conselho de Acompanhamento e 

Controle Social do FUNDEB, dentre outros segmentos da sociedade.  

 É importante ressaltar que a Comissão contará com o apoio e assessoramento 

técnico e financeiro da Secretaria Municipal de Educação. A Comissão trabalhará na 

implantação do PME, registrando, sistematizando e analisando, constantemente, o 

desenvolvimento das ações, operacionalizando as metas estabelecidas e realizando avaliações 

com levantamentos periódicos dos resultados alcançados e replanejamento de novas ações.  

 Para que a sociedade civil possa acompanhar a execução e a avaliação do PME, 

serão realizadas, de dois em dois anos, encontros com o objetivo de promover balanços dos 

resultados alcançados, garantindo o princípio da participação e o exercício da democracia. 

Extraordinariamente, a primeira revisão deverá ser realizada um ano após a aprovação do 

Plano Nacional de Educação, tendo em vista a sua melhor atualização e articulação como o 

mesmo, bem com a participação da sociedade civil e organizada, numa tentativa de correção 

do longo período entre a sua elaboração e aprovação pela Câmara Municipal. 
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 Programa de Intervenção Pedagógica / Alfabetização no Tempo Certo Municipal. 

 Planejando a Próxima Década. 1º Alinhando os Planos de Educação. 2º Conhecendo as 

20 Metas do Plano Nacional de Educação. 3º Construindo as Metas do Seu Município.  
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