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INTRODUÇÃO  

 

A Educação em Novo Gama foi iniciada pelo Governo de Luziânia e após a 

emancipação do Município novos rumos foram tomados a fim de instituir uma Rede de 

Ensino própria com autonomia. 

O grande desafio do Plano Municipal de Educação (PME) é proporcionar mudanças e 

avanços na forma de gerir a educação no município de Novo Gama – GO de modo a 

garantir o acesso à educação básica, principalmente na rede pública, a todos os habitantes 

da cidade.  

A necessidade da elaboração do PME no município surgiu com a aprovação do Plano 

Nacional de Educação-PNE, pela Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, no qual preconiza 

no Art. 9º que “Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão aprovar leis 

específicas para os seus sistemas de ensino, disciplinando a gestão democrática da 

educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 1 (um) ano contado, 

após a publicação desta Lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada 

com essa finalidade.”   

A partir desse PME o município firma um compromisso com a Educação de Novo 

Gama, propondo estratégias que serão desenvolvidas para alcance de uma Educação de 

Qualidade a curto, médio e longo prazo, visando as metas a serem alcançadas em 10 anos, 

(2015-2025).  

 

1. O PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO PME NO MÚNICIPIO DE NOVO GAMA 

 

No dia 19 de dezembro de 2014, constitui-se a Comissão Colaborativa para coordenar 

a elaboração do Plano Municipal de Educação do Município por meio da Portaria SME Nº 

198/2014. A comissão iniciou os trabalhos definindo os responsáveis por acompanhar cada 

parte do diagnostico, bem como pelos levantamentos de dados a fim de compor os 

diagnósticos para a elaboração do Documento Base.  

Sendo assim deflagrou-se o processo de discussão para a elaboração do Plano 

Municipal de Educação de Novo Gama- PME. 
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A redação do documento base foi realizada em quatro etapas: O histórico do 

município, os diagnósticos e diretrizes de cada eixo de discursão e  as 20 metas inspiradas 

no PNE. 

A etapa seguinte foi à realização de estudos das metas e estratégias feitas pela 

equipe técnica para cada eixo temático, logo após a Audiência pública. 

Cabe registrar que nesse processo de elaboração muitos obstáculos foram 

encontrados, entre eles a falta de dados estatísticos atualizados, disponíveis e precisos, 

tanto em relação à demanda real para os diferentes níveis e modalidades da educação 

como em relação às esferas que atendem essa demanda. 

Embora se compreenda que o Ensino Médio, a Educação Tecnológica e Profissional e 

a Educação Superior não sejam atribuições diretas do Município, os grupos de trabalho 

bem como os participantes das audiências Públicas consideraram pertinente zelar pela 

cidadania de todos os municípios, incluindo, portanto, nas discussões do PME o direito à 

educação básica completa, à Educação Tecnológica e Formação Profissional, e à 

Educação superior. Desde modo, considerou-se que, mesmo não sendo o município 

responsável pela oferta desses cursos, cabe também a ele traçar politicas abrangentes, em 

regime de colaboração, envolvendo todas as esferas que atuam no município.   

 

1.1 A Construção do PME: Ponto de Partida 

 

Mediante o entendimento de que o conhecimento da realidade é a base para a 

elaboração de um Plano Municipal de Educação consistente e coerente com a realidade em 

que se insere, este tópico tem como objetivo introduzir a descrição da realidade 

educacional do município de Novo Gama, visando  contribuir  para  o  conhecimento  e  a  

reflexão  da  mesma, bem  como  para  a  identificação  das  demandas  e  necessidades  

que  nela  se manifestam. 

Com este intuito, parte de uma breve consideração acerca da criação  do  Conselho  

Municipal  de  Educação,  como  etapa  essencial  para  a elaboração e implantação do 

presente Plano Municipal de Educação de Novo Gama -  PME, seguida de um breve 

diagnóstico da realidade da educação municipal, nos  diferentes  níveis  e  âmbitos,  

conforme  orientação  contida  no  Documento norteador  para  elaboração  de  Plano  
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Municipal  de  Educação  –  PME/Brasil (2005),  bem  como  das  diretrizes  e  metas  

estabelecidas  para  cada  nível  e modalidade educacional.  

 

1.2 Conselho Municipal de Educação 

 

O Conselho Municipal de Educação de Novo Gama – CME/NG, foi criado pela Lei 

Municipal nº.  564 de 19 de dezembro de 2005 é um órgão colegiado, integrado à Rede 

Municipal de Ensino que possui natureza representativa, consultiva, normativa participativa 

e fiscalizadora na gestão da educação.  

A criação deste conselho deu-se em cumprimento ao art. 11 da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei nº. 9394/1996. 

A instituição do CME é de suma importância para o Município, principalmente por este 

consistir um elemento fundamental para a elaboração, implementação e avaliação do 

presente plano, conforme estabelece o art. 2 do Plano Nacional de Educação - Lei nº. 

10.172/2001.  

O Conselho Municipal  de  Educação  de  Novo Gama  é  composto  por  12  (doze)  

membros  titulares  e  6 (seis)  suplentes,  “ escolhidos entre pessoas de notório saber e 

comprovada experiência em matéria de educação” (Lei Municipal nº564/2005) indicados  

pelos representantes dos seguintes segmentos: 

 

 Professores da Educação Básica do magistério público; 

 Pais de alunos; 

  Alunos; 

 Diretores das Escolas Municipais;  

 Sindicato dos Professores; 

 Associação das Escolas Particulares;  

 Entidades civis. 

 

Os membros do Conselho são nomeados por Decreto do Prefeito Municipal. 
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2. NOVO GAMA 

 

2.1 Aspectos Históricos, Geográficos e Socioeconômicos 

 

Novo Gama, institucionalmente e juridicamente como município, tem uma história 

recente, entretanto vem sendo inserido historicamente, no contexto do entorno de Brasília. 

O município de Luziânia (antiga Santa Luzia) como matriz do município de Novo 

Gama tem sua origem vinculada à mineração, que no século XVIII motivou muitos 

sertanistas ao desenvolvimento de terras centrais do Brasil.  

Deve-se ao paulistano Antônio Bueno de Azevedo a primeira penetração no território 

que constitui hoje o município de Novo Gama, quando nos fins de 1746.  

Em 25 de março de 1747, tendo como oficiante o Padre Luiz da Gama Mendonça, 

celebrou-se a primeira missa, razão para que os povoados que foram nascendo e se 

aglomerando ao núcleo de Novo Gama, levassem o nome deste oficiante.  

A construção de Brasília define um novo momento para o município que compõem o 

seu entorno.  

Estes passaram por um processo de crescimento populacional e concentração 

habitacional consequente. Nesta formatação urbana - regional o município de Novo Gama 

foi considerado núcleos de pequeno porte oriundos de loteamentos aprovados.  

Em abril de 1960 surgiu o primeiro bairro com denominação de núcleo Residencial 

Brasília, era pertencente ao município histórico de Luziânia, sua origem era de grandes 

fazendas.  

No inicio de 1970 foi loteado e transformando-se em bairro, passou por poucas 

mudanças, provavelmente isso se dá pelo fato de que é muito distante de Luziânia, 

município o qual pertenceu por 35 anos.  

Em 1976, segundo depoimento de moradores antigos, os trabalhadores que vieram, 

como serventes, pedreiros, bombeiros, eletricistas, engenheiros e outros resolveram se 

instalar nas proximidades criando assim novos loteamentos. Então, surgiu a cidade das 

Esmeraldas hoje um bairro denominado Jardim Lago Azul, com a criação do novo nome, os 

moradores acharam por bem criar algo que se relacionasse ao nome.  

Foi então que represaram uma nascente criando o Lago... Que não era tão azul.  
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PEDREGAL NOS ANOS 70 
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O Novo Gama foi construído por etapas, a primeira foi concluída em outubro de 1979 

e foi entregue 2.746 unidades, sendo que 2.530 foram destinadas a residência e o restante 

das unidades era multifuncional.  

 

 

 

Novo Gama foi pensado e planejado como um projeto inicial que tem a forma de um 

aeroplano; e tem a conformação de dois trapézios, um grande e um pequeno, unidos pela 

base; foi chamado pelos empreendedores de “Cidade dos Sonhos Dourados”, pois o 

mesmo foi copiado de uma cidade modelo americano, a qual era bastante arborizada, não 

havia muros, e onde as crianças pudessem brincar livremente.  
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Em 1977 a empresa Inca/SA, com recursos do FGTS, obtido junto ao BNH, iniciou a 

construção de uma nova cidade para os trabalhadores do Distrito Federal.  

Em 16 de Dezembro de 1978 inaugura-se o Novo Gama; Um núcleo habitacional, com 

600 (seiscentos) unidades e planejada para abrigar uma população de cerca de 50 

(cinquenta) mil pessoas. 
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PEDREGAL NOS ANOS 80 

 

 

 

Por iniciativa do Sr° Walter José Rodrigues então Prefeito do Município de Luziânia, a 

cidade foi transformada a categoria de Distrito de Luziânia, em 12 de dezembro de 1980 foi 

nomeando o primeiro administrador Dr. Ronaldo Isoni, administrou pelo período de 1980 a 

1986. Esta cidade viveu longos anos abandonada, politicamente e socialmente, lutou por 

três vezes para se emancipar de Luziânia.  

Finalmente a emancipação aconteceu em 15 de junho de 1995, elevado à categoria 

de município com a denominação de Novo Gama, pela lei estadual nº 12.680, de 19-07-

1995, desmembrado de Luziânia.   

Em outubro de 1996 foi eleito o primeiro Prefeito Sr°. Belmiro Teixeira de Jesus com 

uma Câmara composta por 9 (nove) vereadores, então começou a ser construído o novo 
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município; com obras importantes tais como: Posto de saúde, Escolas Municipais Ayrton 

Senna, Bernardo Elis, Cecília Meireles, Darcy Ribeiro, Dom Bosco, Monteiro Lobato e Paulo 

Freire, instalação do Fórum e revitalização da Feira do Pedregal. 

 

 

 
Feira do Pedregal (anos 70 e 80) 

 

Mesmo depois de emancipado, passou por momentos difíceis, talvez por pertencer ao 

Estado de Goiás, o Distrito Federal não podia lhe ajudar e a capital do Estado de Goiás fica 

distante dos problemas do município.  

Foi somente a partir de 1998 que esta região ganhou notoriedade e foi adotada como 

filho legítimo do Estado de Goiás.  
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Em 2000 foi eleita a Prefeita Sônia Chaves e o município continuou seu 

desenvolvimento com grandes obras, tais como: construção do asfalto nos bairros antes 

abandonados, rede de água potável, construção de escolas municipais e estaduais, criação 

da Companhia Independente da Policia Militar, várias quadras de esporte, campo de futebol 

gramado, Ambulatório de saúde 24 horas, Banco do Povo e outros.  

Implantação de vários projetos sociais: Bolsa escola, Renda Cidadã.,Peti, Agente 

Jovem, API, Sentinela, NAF e outros.  

Projetos Culturais: Via sacra, Folia do Divino, Folia de Reis, Rodeio, Desfile em 

Comemoração ao aniversário do Município entre outros.  

 

 
Ambulatório 24 Horas 

 

Em 2004 foi reeleita a Prefeita Sônia Chaves e o Progresso continua com a 

construção de Ginásio de esportes, CMEI, rede de água potável nos bairros Lunabel, Paiva 

e Boa Vista I e II, foi instalado o Instituto de Identificação, Junta Militar, DRT, Farmácia 

Popular, construção de 302 casas populares. (HBB), construção de 141 casas populares, 

(PSH), legalização de 1053 lotes no Bairro Boa Vista. 

O município conta hoje com trinta e cinco loteamentos, sendo maior população os 

seguintes bairros: Parque Estrela Dalva VI, Núcleo habitacional Novo Gama, Jardim Lago 
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Azul, Lunabel, Chácaras Araguaia e Chácaras Minas Gerais. O Parque Estrela VI que é 

conhecido como ‘Pedregal’, por causa da enorme quantidade de pedras existente em toda 

sua extensão, passou por grandes mudanças desde sua fundação, ou seja, antes era 

conhecido como bairro de marginalização, hoje porém, as pessoas se orgulham de morar 

ali, pois graças ao empenho da Prefeitura e de alguns empresários que investiram 

principalmente no comércio, o Pedregal desenvolveu de uma forma notável, por isso deve 

ser destacado. 

 

 
Entrada do Novo Gama 

 
CMEI 
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GINÁSIO DE ESPORTES E PRAÇA DA BÍBLIA 

 

Em 2008 foi eleito o Prefeito João de Assis Pacífico (Doka) mesmo com muitas 

dificuldades financeiros continuou construindo escolas municipais e nesse governo houve o 

maior aumento salarial para o magistério público municipal. 

          Em 2012 Everaldo Vidal Pereira Martins, foi eleito com a maioria absoluta dos votos, 

e vem fazendo um governo de grandes conquistas legais para a Educação Municipal como: 

Jornada Ampliada para todos os professores em cumprimento da Lei Nº 11738/2008, 

Elaboração do Plano Municipal de Educação (PME), instituição dos Conselhos Escolares 

nas escolas municipais inicio da gestão compartilhada, Formação dos Professores de 1º ao 

3º do ensino fundamental com o PNAIC (Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa) 

e continua com os benefícios para a educação com construções de creches, quadras 

esportivas, escolas e ainda reformas de escolas. 

 

Creche Vale do Pedregal 
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Construção de Quadra Poliesportiva – Próximo a Esc. Munic. Pedregal 

   

      Posse dos Conselheiros Escolares                              Formação Continuada 
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Audiência Pública do PME 

2.2 Caracterização Física 
                                                                                                                                                            

Localização 

O município de Novo Gama está inserido na microrregião do entorno do Distrito 

Federal e localizado na mesorregião Leste Goiano, Municípios limítrofes de Santo Antônio 

do Descoberto, Gama (DF), Santa Maria(DF), Valparaiso de Goiás e Luziânia. Situando-se 

“ao Sul do Distrito Federal, 16°03’32” Latitude Sul e 48°02'20” Longitude Oeste, altitude 

1.127 m, com área de 193,73 km² 2,e favorecido pelas rodovias BR- 040, DF-060 e DF 020. 

Distancia-se cerca de 177 km de Goiânia 36 km de Brasília, 32 km de Luziânia.  

 

População 

A população estimada do município segundo o IBGE/2010 é de 95.018 habitantes. 

Destes, 93.969 residem na região urbana e 1046 zona rural. A densidade demográfica do 

município é de 487,92 hab./km2 . 

 

Região Fisiográfica 

De acordo com o Plano Diretor de Novo Gama, segundo a classificação de Köppen, o 

município pertence ao tipo Clima tropical com estação seca.  A região desfruta de duas 

estações climáticas claramente divididas: úmido e quente no período de setembro a 

fevereiro época das chuvas, seco e quente no restante do ano.   

Em Novo Gama existe muito mais pluviosidade no inverno do que no verão, a 

temperatura média é 20.6 °C. A média anual de pluviosidade é de 1557 mm. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
http://pt.wikipedia.org/wiki/Novo_Gama
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2.3  Aspectos Populacionais 

 

A população do município ampliou, entre os Censos Demográficos de 2000 e 2010, à 

taxa de 2,49% ao ano. Os dados do censo do IBGE/2000 revelam que Novo Gama possuía 

uma população de 74.297 habitantes naquele ano.  De acordo com o censo de 2010, o 

município possui 95.018 habitantes, ou seja, apresentou um crescimento aproximado de 

21,8% nas últimas décadas. Essa taxa foi superior àquela registrada no Estado, que ficou 

em 1,85% ao ano e superior à cifra de 1,93% ao ano da Região Centro-Oeste. 

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

em 2000 representava 98,17% e em 2010 a passou a representar 98,9% do total. 

A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 2000 e 

2010 foi verificada a ampliação da população idosa que cresceu 6,1% em média ao ano. 

Em 2000, este grupo representava 3,6% da população, já em 2010 detinha 5,0% do total da 

população municipal. 

 

Estrutura Etária 

 

A Estrutura Etária entre 2000 e 2010, a razão de dependência no município passou de 

62,31% para 50,40% e a taxa de envelhecimento, de 2,13% para 3,13%. Em 1991, esses 

dois indicadores eram, respectivamente, 75,60% e 1,87%. Já no Goiás, a razão de 

dependência passou de 65,43% em 1991, para 54,94% em 2000 e 45,92% em 2010; 

enquanto a taxa de envelhecimento passou de 4,83%, para 5,83% e para 7,36%, 

respectivamente.  

Isso significa que o percentual da população de menos de 15 anos e da população de 

65 anos e mais (população dependente) em relação à população de 15 a 64 anos 

(população potencialmente ativa). 

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento positivo entre 2000 e 2010, 

com média de 0,7% ao ano. Crianças e jovens detinham 36,3% do contingente populacional 

em 2000, o que correspondia a 26.970 habitantes.  

Em 2010, a participação deste grupo reduziu para 30,4% da população, totalizando 

28.869. 
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A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu crescimento 

populacional (em média 3,21% ao ano), passando de 44.755 habitantes em 2000 para 

61.357 em 2010.  

Em 2010, este grupo representava 64,6% da população do município. O grupo de 

pessoas com 60 anos ou mais representava 5% da população do município. 

 

 

Estrutura Etária da População de Novo Gama - GO 

Estrutura Etária População 

(1991) 

% do 

Total 

(1991) 

População 

(2000) 

% do 

Total 

(2000) 

População 

(2010) 

% do total 

(2010) 

Menos de 15 

anos 

20.154 41,18 26.970 36,26 28.896 30,41 

De 15 a 64 anos 27.870 56,95 45.825 61,61 63.149 66,46 

65 anos a mais 915 1,87 1.585 2,13 2.973 3,13 

Razão de 

dependência 

75,60 - 62,31 - 50,40 - 

Índice de 

envelhecimento 

1,87 - 2,13 - 3,13  

Fonte: PNUD, Ipea e FJP 

Progressão do Crescimento Populacional de Novo Gama encontrada nos últimos 

censos 

ANO HABITANTES 

2000 74.380 

2007 83.599 

2010 95.018 

População Estimada em 2014 104.899 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
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População de Novo Gama por localidade 

Urbana Rural 

Homens 48.074 Homens 598 

Mulheres 47.897 Mulheres 449 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

População de Novo Gama por faixa etária e sexo 

Faixa etária TOTAL SEXO 
Masculino Feminino 

0 – 3 7.274 
 

 
4.654 

 
8.292 

4 - 5 3.849 
 

6 - 14 17.853 
 

9.888 9.920 

15 - 19 9.186 
 

4.458 
 

4.728 

20 - 59 52.171 
 

29.843 28786 

60 ou mais 4.685 2.286 2501 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

Índice de Desenvolvimento Humano - IDHM 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Novo Gama é 0,684, em 2010, o que 

situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,600 e 

0,699). A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com 

índice de 0,851, seguida de Renda, com índice de 0,664, e de Educação, com índice de 

0,567. 

 
Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010/IBGE 
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Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes 
IDHM e 

componentes 
 

1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,235 0,357 0,567 
% de 18 anos ou 

mais com ensino 
fundamental 

completo. 
 

28,58 32,60 50,23 

% de 5 a 6 anos 
frequentando a 

escola. 
 

26,03 63,55 79,22 

% de 11 a 13 
anos frequentando os 
anos finais do ensino 

fundamental. 
 

37,13 46,53 82,63 

% de 15 a 17 
anos com ensino 

fundamental 
completo. 

 

14,69 25,20 48,74 

% de 18 a 20 
anos com ensino 
médio completo. 

 

7,49 14,01 30,41 

IDHM Longevidade 0,661 0,735 0,851 
Esperança de 

vida ao nascer (em 
anos) 

 

64,67 69,07 76,06 

IDHM Renda 0,589 0,619 0,664 
Renda per capita 

(em R$) 
 

313,15 377,16 498,44 
 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
   

O IDHM passou de 0,546 em 2000 para 0,684 em 2010 - uma taxa de crescimento de 

25,27%. A distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 

reduzido em 69,60% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice mais 



  
 

25 
 

cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,210), seguida por 

Longevidade e por Renda. 

 Entre 1991 e 2000 o IDHM passou de 0,451 em 1991 para 0,546 em 2000 uma taxa 

de crescimento de 21,06%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em 82,70% 

entre 1991 e 2000. Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos 

absolutos foi Educação (com crescimento de 0,122), seguida por Longevidade e por Renda. 

Entre 1991 e 2010 o IDHM do município passou de 0,451, em 1991, para 0,684, em 

2010, enquanto o IDHM do Brasil passou de 0,493 para 0,727. Isso implica em uma taxa de 

crescimento de 51,66% para o município e 47% para o Brasil; e em uma taxa de redução 

do hiato de desenvolvimento humano de 57,56% para o município e 53,85% para a 

Federação. No município, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi 

Educação (com crescimento de 0,332), seguida por Longevidade e por Renda.  

No Goiás, o IDHM de 1991 era de 0,487 passando a 0,612 em 2000 e para 0,727 em 

2010, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com 

crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por Renda. 

 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010/IBGE 

 

64,7 

29,7 
34,9 

3,4 

69,1 

29,1 34,3 

2,8 

76,1 

10,8 12,8 

2,1 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Esperança de vida ao
nascer (em anos)

Mortalidade até 1
ano de idade (por mil

nacidos vivos)

Mortalidade até 5
ano de idade (por mil

nacidos vivos)

Taxa de fecundidade
total (por mulher)

1991

2000

2010

EVOLUÇÃO DO IDHM DE NOVO GAMA 



  
 

26 
 

Longevidade, Mortalidade e Fecundidade 

 

A esperança de ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM).  No município, a 

esperança de ao nascer cresceu 7,0 anos na última década, passando de 69,1 anos, em 

2000, para 76,1 anos, em 2010.  Em 1991, era de 64,7 anos.  No Brasil, a esperança de 

vida nascer é de 73,9 anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991. 

 

 
Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010/IBGE 

 

2.4 Aspectos Econômicos 

 

A Produção Econômica entre 2005 e 2009, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto 

(PIB) do município cresceu 54,3%, passando de R$ 228,5 milhões para R$ 352,6 milhões. 

O crescimento percentual foi inferior ao verificado no Estado, que foi de 69,4%. A 

participação do PIB do município na composição do PIB estadual diminuiu de 0,45% para 

0,41% no período de 2005 a 2009. 
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Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010/IBGE 

 
A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor de 

Serviços, o qual respondia por 77,6% do PIB municipal. Cabe destacar o setor secundário 

ou industrial, cuja participação no PIB era de 16,5% em 2010, contra 15,6% em 2005. 

Variação essa similar à verificada no Estado, em que a participação industrial cresceu de 

15,6% em 2005 para 23,8% em 2010. 

 
Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010/IBGE 

 

Mercado de Trabalho 

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

possuía 44.531 pessoas com 10 anos ou mais de idade economicamente ativas, sendo que 

0,6 5,3 
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39.444 estavam ocupadas e 5.087 desocupadas. A taxa de participação ficou em 58,4% e a 

taxa de desocupação municipal foi de 11,4%. 

Das pessoas ocupadas, 2,7% não tinham rendimentos e 35,7% ganhavam até um 

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

de R$ 945,67. Entre os homens, o rendimento era de R$ 1.103,35 e entre as mulheres de 

R$ 763,01, apontando uma diferença de 44,60% maior para os homens.  

O mercado de trabalho formal do munícipio apresentou em cinco anos saldos positivo 

na geração de novas ocupações entre 2004 e 2010. O número de vagas criadas neste 

período foi de 530. No ultimo ano as admissões registraram 1.019 contratações contra 

1.062 demissões. Segundo a Secretaria de Indústria e Comercio de Novo Gama, em 2014 

o número de Segmentos comerciais era em torno de 4.000. 

 

 Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010/IBGE 

 

Segundo dados do Ministério do Trabalho e emprego, o mercado de trabalho formal 

em 2010 totalizava 4.443 postos, 58,2% a mais em relação a 2004. O desemprego do 

município ficou acima da média verificada para o Estado, que cresceu 50,5% no mesmo 

período.  

Administração pública foi o setor com maior volume de empregos formais, com 1933 

postos de trabalho, seguido pelo setor de serviços em 1.160 postos em 2010. Somados, 

estes dois setores representavam 6.906% do total dos empregos formais do município.  
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Fonte: Censos Demográficos /IBGE 

 
 

Os setores que mais aumentaram a participação entre 2004 e 2010 na estrutura do  

emprego formal do município foram  Comércio  (de  19,87%  em 2004  para  24,65%  em 

2010)  e  Construção Civil  (de 1,50% para 2,39%). A que mais perdeu participação foi 

Indústria de Transformação de 6,34% para 2,86%. 

 Entre  2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o 

percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 70,64% em 200 

para 70,86 em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o percentual da 

população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 19,85 em 2000 para 

10,70 em 2010. 

 

Ocupação da População de 18 anos ou mais 

 2000 2010 

Taxa de atividade 70,64 70,86 

Taxa de desocupação 19,85 10,70 
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Nível educacional dos Ocupados 

% com ensino fundamental completo 37,45 55,98 

% com ensino médio completo 18,20 36,22 

 

Rendimento médio dos Ocupados 

% com rendimentos até 1 salário mínimo.  38,56 13,18 

% com rendimentos até 2 salários mínimo. 75,46 74,07 

% com rendimentos até 5 salários mínimo. 94,90 94,82 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010/IBGE 

 

Produção Agropecuária 

Quando se analisa 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 4 (quatro) principais culturas de rebanho local são as 

indicadas.  

 
Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010/IBGE 
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Além do campo da pecuária, a supracitada pesquisa também fornece, dados acerca 

da área de agricultura local. Neste caso, foram coletados dados acerca das duas principais 

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

temporárias, conforme demonstrado no gráfico que segue: 

 

 
Fonte: Censos Demográficos 2010/IBGE 

 

Agricultura Familiar 

 

O município possuía 43 agricultores familiares em 2006, que correspondia a 46% dos 

seus produtores. Esses agricultores familiares acessavam a 12% da área, ocupavam 36% 

da mão-de-obra do setor e participavam com 19% do valor da produção agropecuária 

municipal. 

Atualmente, temos 55 (cinquenta e cinco) agricultores familiares cadastrados com 

DAP (Declaração de Aptidão ao Pronaf) neste município e do Estado é  46.609 (quarenta e 

seis mil seiscentos e nove), e do Brasil com 4.395.395 (quatro milhões trezentos e noventa 

e cinco mil trezentos e noventa e cinco) agricultores cadastrados. 

 

Renda per capita 

 A renda per capita média de Novo Gama cresceu 59,17% nas últimas duas décadas, 

passando de R$ 313,15, em 1991, para R$ 377,16,em 2000, e para R$ 498,44, em 2010. 
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Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse período de 2,48%. A taxa 

média anual de crescimento foi de 2,09%, entre 1991 e 2000, e 2,83%, entre 2000 e 2010.  

A proporção de pessoas pobres, ou seja, com  renda domiciliar  per  capita  inferior  a  R$  

140,00  (a  preços  de  agosto  de  2010),  passou  de  30,51%,  em  1991,  para  26,04%,  

em  2000,  e  para13,41%, em 2010. A evolução da desigualdade de renda nesses dois 

períodos pode ser descrita através do Índice de ¹Gini, que passou de 0,47, em 1991, para 

0,50, em 2000, e para 0,46, em 2010. 

 

 

Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010/IBGE 

 

2.5 Aspectos Sociais 

  

Assistência Social 

O crescimento acelerado e, em certa medida, desordenado da população do Município 

de Novo Gama, a exemplo dos demais municípios mais a oeste da Microrregião do Entorno 

de Brasília, tem concorrido para uma grande pressão sobre os serviços sociais básicos 

oferecidos por parte do governo municipal para a população, em especial segurança, saúde 

e educação. O quadro social é agravado pelo desemprego da população jovem e da 

precarização das moradias das camadas sociais de baixa renda. O Índice de 
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Desenvolvimento Humano – IDH nos permite aquilatar o nível médio de vida no Município 

Novo Gama. Observa-se que os índices sociais devem ser melhorados para atingir padrões 

satisfatórios, ou seja, que se encontrem em torno de 0,800.  

Em Novo Gama - GO há dois Centros de Referencia da Assistência Social - CRAS 

Pedregal e CRAS Lago Azul. Os CRAS integram a rede de proteção social básica com 

5.000 (cinco mil) famílias referenciadas na Unidade de Pedregal e 2.500 (duas mil e 

quinhentas) famílias referenciadas em Lago Azul. A equipe técnica dos CRAS é composta 

por profissionais de nível superior e nível médio sendo este: Assistentes Sociais; 

Psicólogos; Coordenadores; Recepcionistas; Profissionais de Auxilio a Serviços Especiais e 

Seguranças. 

Os atendimentos realizados no âmbito da rede sócio assistencial também são 

importantes elementos para o diagnóstico do perfil social do município. O Benefício de 

Prestação Continuada (BPC) constitui uma das mais importantes ferramentas de 

distribuição de renda no âmbito da assistência social. O BPC é um beneficio assistencial, 

não contributivo, previsto pela Constituição Federal e regulamentado pela Lei Orgânica da 

Assistência Social (LOAS), que garante um salário mínimo mensal. 

O Centro de Referência Especializado da Assistência Social-CREAS é um serviço de 

orientação ao convívio sócio familiar e comunitário, difere-se do CRAS por se tratar de um 

atendimento dirigido ás situações de violação de direitos. Em 2014 o CREAS realizou 

14.000 (quatorze mil) atendimentos nas suas diversas especialidades.  

O CRAS e o CREAS compõem o Sistema Único de Assistência Social – SUAS que é 

composta por ferramentas que realizam registro e divulgação de dados sobre recursos 

repassados; acompanhamento e processamento de informações sobre programas, serviços 

e benefícios sócio assistenciais; gerenciamento de convênios; suporte à gestão 

orçamentária; entre outras ações. 

 

Perfil Social  

Dados do Censo Demográfico de 2010 revelaram  o fornecimento de energia elétrica  

estava presente  praticamente  em  todos  os  domicílios.  A  coleta  de  lixo  atendia  95,2%  

dos  domicílios.  Quanto à cobertura  rede  de  abastecimento  de  água  o  acesso  estava  
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em  87,9%  dos  domicílios  particulares permanentes e 39,0% das residências dispunham 

de esgotamento sanitário adequado. 

 

 
Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010/IBGE 
 

Quanto aos níveis de pobreza, em termos proporcionais, 5,9% da população está na 

extrema pobreza, com intensidade maior na área rural (15,4% da população na extrema 

pobreza na área rural contra 5,8 na área urbana). 

 
Fonte: Censos Demográficos 2000 e 2010/IBGE 
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anos a taxa de analfabetismo era de 2,9. 
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Inclusão Produtiva 

Além dos aspectos de cadastramento no Cadastro Único, o Programa Bolsa Família e 

de atendimento sócio assistencial, é importante analisar, também, o perfil ocupacional dos 

indivíduos que fazem parte desse conjunto. Para isso, foram analisados os dados mais 

atualizados do programa de Microempreendedores Individuais (MEI). Em fevereiro de 2013, 

o município contava com 1.483 pessoas cadastradas como MEI. 

 

3. A REDE DE ENSINO DE NOVO GAMA 

 

Este tópico contém informações referentes à infraestrutura da rede de ensino do 

Município, contemplando o número de estabelecimentos de ensino, salas de aula e turmas 

nos diferentes níveis e âmbitos da educação. Sua apresentação se justifica pela 

necessidade de conhecimento e da dimensão do Sistema Educacional Municipal como 

elemento inicial para posterior análise do contexto e demandas de cada um dos eixos 

definidos no presente Plano Municipal de Educação, bem como para a elaboração de 

metas e estratégias  de  ação  compatíveis  com  a  realidade  e  possíveis  de  serem 

concretizadas. 

A Tabela abaixo apresenta os dados referentes ao número de estabelecimentos de 

ensino existentes em 2015, por dependência administrativa e nível de ensino. 

Nível de Ensino Dependência administrativa Nº 
 
 
Ensino fundamental  

Privada 24 
Pública Estadual 7 
Pública Federal 0 
Pública Municipal 31 

  
 

 

 
 
Ensino Médio 

Privada 3 
Pública Estadual 7 
Pública Federal 0 
Pública Municipal 0 

  
 

 

 
 
Ensino pré-escolar 

Privada 24 
Pública Estadual 0 
Pública Federal 0 
*Pública Municipal (exclusiva em 2) 15 
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Ensino Superior 

Privada 1 
Pública Estadual 0 
Pública Federal 0 
Pública Municipal 0 

 
 

  

  
 
Centro de Línguas 

Privada 0 
Pública Estadual 0 
Pública Federal 0 
Pública Municipal 
 

1 

 
 

  

 
 
Escola Profissionalizante 

Privada 1 
Pública Estadual 0 
Pública Federal 0 
Pública Municipal 0 

 
 

  

Fonte: CME; SME-NG; Subsecretaria de Educação de Novo Gama - GO; INEPDATA. *A Pré-escola 
Pública é exclusiva apenas em 2(duas) Unidades da Rede, as demais estão incluídas nas escolas 
de Ensino Fundamental. 

 

Observa-se na tabela, o atendimento educacional, abrangendo da educação  infantil  

ao  ensino  superior, em escolas municipais, estaduais, Centro de Línguas e Curso 

Profissionalizante  em  instituições de Ensino  municipais,  estaduais e  privadas.   

 

Matriculas em 2012 

Rede Pública Estadual 7.439 

Rede Pública Municipal 9.151 

Rede Privada 2.849 

TOTAL 19.439 
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Fonte: INEP,2007;2012 

 

Em 2012 destaca-se, com base no gráfico há predominância do atendimento escolar 

em instituições públicas, que correspondem a de 85,3% de alunos matriculados nas escolas 

do município.  

A Rede Pública Municipal corresponde a 47%, a Rede Pública Estadual possuía 

38,2% da clientela de alunos e 14,6% fica por conta da Rede Privada de Ensino. 

O detalhamento das características e especificidades dos diferentes níveis e  âmbitos  

da educação do município  será apresentado,  para  efeito de melhor  compreensão  da  

realidade  e  análise  da  viabilidade  de   das  metas  e  estratégias  de  ações  propostas  

para  cada  nível  de  ensino,  nos respectivos eixos temáticos que os contemplam. 

4 - EIXOS TEMÁTICOS 

 

Para elaboração do presente plano foram constituídos 12 eixos  que, para melhor 

visualização e compreensão, terão sua apresentação subdividida em Diagnóstico, 

Diretrizes, Metas e Estratégias, quando necessário.  

O conjunto dos diagnósticos apresentados no início de cada eixo permite o 

conhecimento da realidade educacional do  município  na  sua  totalidade. Assim sendo, 

consiste em base de sustentação para a instituição do Sistema Municipal  de  Educação  

pela  Secretaria  Municipal  de  Educação,  em  ação conjunta com o Conselho Municipal de 
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Educação, mediante o estabelecimento de  normas  para  o  funcionamento  das  

instituições  educacionais,  bem  como estratégias para acompanhamento e avaliação do 

trabalho nelas realizado. 

Por sua vez, a elaboração do diagnóstico da educação do município foi subsidiada  no  

Censo  Demográfico  do  IBGE/2010,  no Boletim do Ministério Social e Combate à Fome , 

no  EducaCenso  –  MEC/INEP/2001 a 2010  e, em um Sistema de Coleta de Dados 

Educacionais, elaborado e desenvolvido especificamente para esta finalidade,  junto  ao  

universo  das  instituições  educacionais  do  município,  e identificado, no presente texto, 

como  Coleta de Dados Educacionais – CDE/SME/2015. 

Embora a pesquisa  junto  às  instituições  educacionais  tenha  sido realizada  em  um  

período  curto de  tempo,  estendendo-se  de fevereiro/2015 a março/2015, algumas 

instituições não forneceram todos ou parte dos  dados  solicitados,  até  sua  conclusão.  

Sendo  assim,  o  percentual  de  respostas  variou  de  uma  questão  a  outra  ao  longo do  

instrumento,  conforme assinalado  nas mesmas,  o  que  significa  que  alguns  dados  não  

se  referem à totalidade  do  universo  investigado,  embora  correspondam  a  uma  parcela 

significativa do mesmo. 

A opção por considerar diferencialmente o percentual de respostas em  dada questão  

deveu-se ao intuito de contemplar, com maior fidedignidade, os   dados  da  realidade  

educacional,  de  forma  que  estes  pudessem  melhor subsidiar as análises e definição de 

expectativas relacionadas a cada um dos aspectos  investigados e assim subsidiar melhor o 

Plano Municipal de Educação. 

 

4.1 Educação Infantil 

 

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. 
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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 Educação infantil é 

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 5 anos.  

Em decorrência Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013, que estabelece  a 

obrigatoriedade de matrícula das crianças de 4 anos no Ensino Fundamental de 9 

anos.  Definida como a primeira etapa  da  educação  básica “A educação infantil, primeira 

etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 

até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 

complementando a ação da família e da comunidade.” (Lei nº 12.796/2013). 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 obrigatório atender 100% das crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos 

na Creche, percebe-se a importância para o desenvolvimento dessas, sendo sua oferta 

competência dos municípios juntamente com a Educação Infantil e o Ensino Fundamental 

iniciais e finais, devendo 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. 

Diagnóstico 

A partir da CF/88 este quadro começou a se alterar e a Educação Infantil passou a 

receber maior atenção. Além disto, em cumprimento ao estabelecido pela Lei nº. 9394/96 
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iniciou-se a incorporação das creches a Rede de Ensino, mesmo que em sua totalidade 

realizada por entidades privadas e na maioria das vezes de forma informal. Embora o 

atendimento à Educação Infantil - EI em Novo Gama tenha iniciado na rede pública há 

aproximadamente 16 (dezesseis) anos, até 2005 este ainda era feito de maneira muito 

tímida, podendo-se dizer que, de modo geral, as pré-escolas visavam à preparação da 

criança para o ingresso, no denominado ensino de 1º grau, ao mesmo tempo em que as 

creches, caracterizavam-se pelo atendimento assistencial, destinado predominantemente 

ao cuidado das crianças das famílias de baixa renda e a maioria funcionava em residências 

de forma informal.  

Somente a partir de 2005 é que as Escolas de Educação Infantil do Município foram 

sendo fiscalizadas pelo Conselho Municipal de Educação – CME e a assim ocorre à 

ampliação das instituições de Educação Infantil e do número de turmas, consonantes com o 

discurso da EI como um direito da criança e sua família, subsidiado no reconhecimento de 

seu impacto positivo na formação integral da criança e na sua capacidade de aprendizagem 

gerando um movimento de valorização da EI, contribuindo para o melhoramento do 

atendimento neste nível de ensino. Em 2014 havia no município 35 (trinta e cinco) Unidades 

de Ensino que atendem a Educação Infantil, sendo 24 Particulares e 11 públicas. 

 
Escolas Públicas Municipais que atendem a Educação Infantil 

 
Qt. Nome da Escola Faixa etária 

01 Escola Municipal Cecília Meireles 4 e 5 anos 

02 Escola Municipal Machado de Assis 4 e 5 anos 

03 Escola Municipal Bela Vista 4 e 5 anos 

04 Escola Municipal Paulo Freire 4 e 5 anos 

05 Escola Municipal Rachel de Queiroz 4 e 5 anos 

06 Escola Municipal Ayrton Senna 4 e 5 anos 

07 Escola Municipal Ulisses Guimarães 4 e 5 anos 

08 Escola Municipal Antônio de Oliveira 4 e 5 anos 

09 Escola Municipal Walteídes  4 e 5 anos 

10 Centro Municipal de Educação Infantil Tia Nenga 4 e 5 anos 

11 Centro Municipal de Educação Infantil Vovó Nica 4 e 5 anos 
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Escolas Particulares de Educação Infantil 
 

Qt
d. Nome da Escola 

Faixa etária 

01 Escola Cantinho da Criança 3 anos 4 e 5 anos 

02 Escola Jardim do Éden  4 e 5 anos 

03 Escola Chapeuzinho Vermelho 3 anos 4 e 5 anos 

04 Escola Gente Inocente 2 e 3 anos 4 e 5 anos 

05 Escola A Brasileirinha 0 a 3 anos 4 e 5 anos 

06 Escola Pequeno Aprendiz 3 anos 4 e 5 anos 

07 Colégio Êxito 3 anos 4 e 5 anos 

08 Escolinha Positivo 2 e 3 anos 4 e 5 anos 

09 Escola Evangélica Paraíso Infantil 2 e 3 anos 4 e 5 anos 

10 Escola Trem das Cores 3 anos 4 e 5 anos 

11 Escola Contos de Fadas 3 anos 4 e 5 anos 

12 Colégio Evangélico Recanto do Céu 2 e 3 anos 4 e 5 anos 

13 Escola Evangélica Plenitude Anos 4 e 5 anos 

14 Escola Raio de Sol 3 anos 4 e 5 anos 

15 Colégio João XXIII Anos 4 e 5 anos 

16 Escola Vila da Aprendizagem 3 anos 4 e 5 anos 

17 Escola Evangélica  Arte do Saber 2 e 3 anos 4 e 5 anos 

18 Escola Bom Jesus 3 anos 4 e 5 anos 

19 Escola Mundo das Letras 3 anos 4 e 5 anos 

20 Escola Rei Leão 3 anos 4 e 5 anos 

21 Escolinha Mundo das Letras 3 anos 4 e 5 anos 

22 Escola Academia do Saber 2 e 3 anos 4 e 5 anos 

23 Escola Evangélica Caminho Feliz 2 e 3 anos 4 e 5 anos 

24 Escolinha Doce Saber 2 e 3 anos 4 e 5 anos 

Fonte: SME: 2008 A 2014 

 

De acordo com esse levantamento de 2015 fica evidente que o número de 

estabelecimentos de Educação Infantil é majoritário na Rede Particular ficando na 

proporção de 70,5% de Escolas Particulares e 32,3% de Escolas Públicas, o mesmo não 
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ocorre em relação ao número de matriculas da Pré-escola. Se tomarmos por base o ano de 

2012, como revela o gráfico a baixo, as matriculas para essa modalidade de Ensino na Pré-

escola representa 58 % , ficando a Rede Particular responsável por 42% do número de 

matriculas. 

EVOLUÇÃO DE MATRICULAS GERAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 
Fonte: INEP,2007;2012 

 

Número de Matrículas 
Educação Infantil 

Ano Creche Pré-Escola Total 

2007 33 1.068 1.101 

2008 45 1.722 1.767 

2009 92 1.432 1.524 

2010 88 1.292 1.380 

2011 54 1.498 1.552 

2012 52 1.434 1.486 

Fonte: INEP,2007;2012 

 
EVOLUÇÃO DE MATRICULAS NA REDE PÚBLICA - EI

 
Fonte: INEP,2007;2012 
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EVOLUÇÃO DE MATRICULAS NA REDE PARTICULAR - EI 

 
Fonte: INEP,2007;2012 

 
EVOLUÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE ENSINO - EI 

 

 

 

 

 

              Fonte: INEP,2007;2012 

 

Mesmo com uma tendência de queda, que seria atribuída à implementação do ensino 

fundamental de nove anos, passando assim a receber entre seus matriculados os alunos de 

6 anos de idade. Em Novo Gama o registro de matriculas inicial na Rede Pública para a EI 

é crescente. Já na Rede Privada esses números vêm diminuindo tendo em vista o aumento 

da oferta de vagas para essa modalidade de ensino pelas Escolas Municipais. (Fonte: 

Ministério da Educação).  

A análise dos dados permite constatar que em 2007 o município atendeu 1.101 

matrículas na EI e em 2012 o atendimento foi para 1.486 crianças, representando um 

crescimento de 25% em 5 anos. Conforme o IBGE 2010 o município possuía 

aproximadamente 7.274 crianças de 0 a 3 anos  e 3.849 de 4 e 5 anos. Esses dados 

sinalizam que naquele ano que apenas 1.380 crianças estavam matriculadas na Rede de 

Ensino de Novo Gama, compondo assim uma demanda reprimida em 87,4% de crianças 

que deveriam estar matriculadas em Creches e Pré-escolas do Município.  
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Atualmente com a Lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013  a qual torna o  obrigatório o 

ensino entre os 4 e 17 anos , embora os municípios e os Estados tenham até o ano de 

2016 para garantir a inclusão dessas crianças na escola pública, a demanda reprimida 

diminuiu consideravelmente, já que boa parte das crianças já estão matriculadas na Pré-

escola.  

Se tomarmos como base o nascimento de 1.584 crianças, registradas em 2008, 

segundo o IBGE por lugar de residência da mãe, e que em 2012 essa população atingiu em 

média quatro anos de idade, considerando que tínhamos matriculado na Rede de Ensino na 

pré-escola 1486 crianças, a demanda reprimida no ano de 2012, para essa faixa etária, foi  

apenas de 6,2%.  

Porém há de se considerar que Novo Gama é uma cidade do entorno do DF e a 

migração e imigração de moradores é muito intensa, dificultando bastante um levantamento 

preciso dessa demanda.  

É necessário que o planejamento para o atendimento na Educação Infantil em Novo 

Gama seja realizado periodicamente com base em levantamentos populacionais bem como 

junto as Secretarias de Saúde e Ação Social objetivando mais precisão para atender as 

demandas do Município no âmbito dessa modalidade de Ensino. 

4.2 Ensino Fundamental Anos Iniciais 

 

Conforme estabelecido na CF/88 o Ensino Fundamental constitui etapa obrigatória de 

escolarização, sendo o acesso a este nível de escolarização direito público subjetivo, que 

pode ser exigido do Estado, pelo titular do direito. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – Lei nº 9394/96, a oferta do Ensino Fundamental - anos iniciais, com 

prioridade, cabe ao Município. Em consonância com esta determinação, Novo Gama 

ampliou o atendimento neste nível de ensino atingindo atualmente a totalidade da 

demanda.  

Com a aprovação da Lei nº 11.274/06, que alterou os art. 29, 30, 32 e 87 da Lei nº. 

9493/96, dispondo sobre a ampliação do Ensino Fundamental para nove anos, no que 

concerne à nova demanda criada, esta já se encontra atendida no Município, restando 
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enfrentar os desafios referentes à buscada 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 a delimitação de metas e estratégias para o 

decênio 2015-2025. 

Diagnóstico 

O Ensino Fundamental Anos Iniciais em  Novo Gama é atendida pelas dependências 

administrativas Públicas Municipais e Privada. A Dependência Administrativa Pública 

Estadual não realiza atendimento para essa modalidade de Ensino.  

Em 2007, Novo Gama possuía 32 escolas Públicas Municipais e 7 Escolas Privadas 

para atendimento ao Ensino Fundamental de 1º ao 5º anos. Em 2013 a Rede Pública 

Municipal era composta por 31 Escolas enquanto que a Rede Privada alcançou a marca de 

10 escolas. O declínio na Rede Municipal ocorreu pelo fechamento de 2(duas) Unidades 

Escolares na área rural e uma na área urbana, reaberta em 2015. 

Os índices do gráfico a baixo revela a taxa média de aluno por sala de aula nas 

esferas Públicas e Privadas. 

PORCENTAGEM DE ALUNOS POR SALA DE AULA

 
Fonte: INEP/2007;2013 
 

Na Rede Pública a quantidade de alunos por sala de aula é em média 46% a mais que 

na Rede Privada. Porém, a tendência de diminuir a quantidade de alunos por sala de aula é 

relativa às duas Redes, já que a Legislação vem normatizando a quantidade de alunos por 

series.  
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Iniciando com a evolução de matrículas da faixa etária de 6 a 14 anos, no EF no 

período de 2007 a 2012, pode-se observar no Gráfico abaixo, que no período de 5 anos 

houve um acréscimo nas matrículas Municipais nas escolas particulares. Em relação à 

Rede Pública essa alteração pode ser explicada pela decrescente taxa de natalidade na 

última década. Já o aumento pela Rede Privada pode ser justificado pela melhora financeira 

das classes C e D. No mesmo período observa-se uma queda no número absoluto de 

matrículas, em conformidade com a redução da população brasileira anunciada nas 

análises demográficas do IBGE, bem como na do município. Neste cenário, foram 

atendidos no Ensino Fundamental – anos iniciais, 9.615 alunos em 2007 e em 2012  foram 

matriculados 9.183 , uma redução de 4,4% em cinco anos. 

Ensino Fundamental – Matricula Inicial 

                                                               2007 2012 

Escola Pública Municipal  9.157 8.249 

Escola Particular 458 934 

Total de Matriculas 9.615 9.183 

Fonte: INEP/2007;2013 
 
 

No Ensino fundamental – Anos Iniciais ocorreu em cinco anos um movimento inverso 

nas Redes. Enquanto que na Rede Pública Municipal houve declínio de 9,0 %, em números 

de matriculas na Rede Particular ocorreu um aumento nas matriculas de 50,9%.  

 
Fonte: Censo Escolar/MEC/INEP 2007-2012. 
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ANO 

Rede Pública Rede Particular 

 

Aprovação 

 

Reprovação 

 

Abandono 

 

Aprovação 

 

Reprovação 

 

Abandono 

 

2007 

 

81,3% 

 

15,02% 

 

3,6% 

 

98,2% 

 

1,74% 

 

0% 

 

2013 

 

90,4% 

 

7,4% 

 

2,2 

 

98,6% 

 

1,1% 

 

0,3 

          Fonte: INEP 2007 a 2013 

Conforme pode ser observado na tabela, houve redução nos índices de repetência, 

que passaram na rede municipal de 15,02% em 2007 para 7,4% em 2013. Em decorrência, 

os índices de aprovação nesta rede aumentaram de 81,3% para 90,4% no mesmo período. 

Na rede privada houve um movimento similar. Por fim, na rede privada observa-se uma 

manutenção dos índices de aprovação e índices ínfimos.  

A taxa de abandono é maior na Rede Pública. Embora ocorresse um declínio de 2007 

para 2013 o indicie ainda é bastante relevante se comparado ao da Rede Particular, que 

chegou ao máximo de 0,3% em 2013. Um importante indicador educacional do EF são os 

dados relacionados à distorção idade-série nas diferentes redes.  

DISTORÇÃO GERAL IDADE/ANO – EF. ANOS INICIAIS 
 

 
Fonte: INEP/2007;2013 
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DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA E TURMAS 

 

2007 

1º ANO 1ª SÉRIE 

2º ANO 

2ª SÉRIE 

3º ANO 

3ª SÉRIE 

4º ANO 

4ª SÉRIE 

5º ANO 

Rede Pública 10,9 29,3 37,3 38,5 40 

Rede Particular 5 4,7 4,4 7,7 2,9 

 

2013 

1º ANO 1ª SÉRIE 

2º ANO 

2ª SÉRIE 

3º ANO 

3ª SÉRIE 

4º ANO 

4ª SÉRIE 

5º ANO 

Rede Pública 2 21,7 36,5 40 37,8 

Rede Particular 2,4 4,8 5,2 10,8 7 

Fonte: INEP/2007;2013 
 
 

Mediante análise da tabela acima, referente à distorção idade-série na rede municipal 

e privada nas séries ofertadas em 2007 e em 2013, podemos constatar que em ambas as 

redes, a defasagem de idade acima de dois anos é significativamente menor. Também é 

importante destacar que o número elevado de alunos com distorção 1-2 anos após a idade 

ideal, no primeiro ano em 2007, deve-se à readequação decorrente da implantação EF 09 

anos com data de corte etário 31 de março. Já em 2013 a distorção idade-série diminuiu no 

primeiro ano. 

4.3 Ensino Fundamental Anos Finais 

  

Conforme estabelece a Lei nº 9394/96, a oferta do EF de 6º ao 9º ano, é de 

responsabilidade dos estados da federação.  

Entretanto, a exemplo do que ocorre com as demais etapas e níveis educacionais, 

conforme recomenda a lei, compete às Secretarias Municipais de Educação, em conjunto 

com os Conselhos Municipais de Educação, o acompanhamento do trabalho desenvolvido 

neste segmento, no âmbito dos municípios.   
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Em Novo Gama - GO o Ensino Fundamental 6º ao 9º anos está sendo ofertado pelas 

Redes Estaduais de Ensino e Redes Particulares.  A Rede Municipal de Ensino nesse 

tópico ainda não oferece essa modalidade de ensino. 

 

Diagnóstico 

O Ensino Fundamental  Anos finais, faz um movimento inverso na Rede de Ensino em 

relação aos anos iniciais. Nesse caso a Rede Pública que contempla esse seguimento é a 

Estadual, seguida da Privada ainda que timidamente.  

Segundo os dados do INEP, de 2007 a Rede de Ensino de Novo Gama, era composta 

por 7 (sete) estabelecimentos de Ensino Estaduais e 3 Privados.  

O levantamento de quantidade de salas de aulas, dos anos 2007 a 2013 que são os 

anos de referência utilizados no presente documento, só foi possível realizar na Rede 

Estadual, já que nesse período as Instituições privadas passaram por processos constantes 

de aberturas e fechamentos das Unidades, dificultando assim um posicionamento confiável 

para obtenção de dados relevantes. 

ESCOLAS E SALAS DE AULA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO 

QT. UNIDADE DE ENSINO Nº DE SALAS DE AULA 

01 Colégio Estadual Novo Gama 15 

02 Escola Estadual Novo Gama 20 

03 CAIC Novo Gama 22 

04 Colégio Estadual Herbet de Souza 12 

05 Colégio Estadual Carlos Drummond de Andrade 15 

06 Colégio Estadual Professor Benedito Vieira de Sá 12 

07 Colégio da Policia Militar José Alencar 15 

TOTAL DE SALAS DE AULAS  111 

Fonte: Sub Secretária de Educação de Novo Gama-GO/2015. 
 



  
 

50 
 

De acordo com a tabela a cima consta que as 111(cento e onze) salas de aula da 

Rede Estadual de Ensino comportavam 4.757 alunos distribuídos em dois turnos 

perfazendo uma média de 21,4 alunos por sala de aula. Porém essa estatística pode variar 

em consequência de uma demanda maior por determinada serie.  

PERCENTUAIS DE ALUNO POR SALA DE AULA 

 
Fonte: INEP/2007;2013 
 

O gráfico a cima revela que na Rede Estadual os percentuais de alunos por salas de 

aula são em média 47,3% além dos mantidos pela Rede Privada. Porém, em 2013 a 

porcentagem da Rede Estadual cai para 21,9% em relação ao seu próprio índice de 2007.     

Iniciando com a análise da de matriculas do Ensino Fundamental – anos finais, 

podemos observar que, de acordo com a tabela abaixo a matrícula inicial, no período de 

2007 a 2012, concentrou-se predominantemente na rede estadual perfazendo um total de 

92,5%. Neste mesmo período 7,5% do foi realizado pela Rede Privada.  

 

Ensino Fundamental Anos Finais 

 2007 2012 

Escola Pública Estadual 6.453 4.757 

Escola Particular 369 474 

Total de Matriculas 6.822 5.231 

Fonte: INEP/2007;2013  
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EVOLUÇÃO DE MATRICULAS NO ENSINO FUDAMENTAL – ANOS FINAIS 
 

  
Fonte: MEC/INEP/DEED. 2007-2012 
 
 

Analisando o gráfico verifica-se que o número de matriculas vem caindo 

consideravelmente em ambas as Redes. Em 2012 a queda na Rede Estadual representou 

26% em relação ao número de matriculas em 2007.  

Em relação às Taxas de Aprovação, Reprovação e abandono, a tabela a baixo revela 

que a disparidade de percentuais entre as Redes Estaduais e Particulares são acentuadas 

todos os índices.  

Enquanto na Rede Particular o maior índice de Reprovação foi de 4% em 2007, na 

Rede Estadual esse chegou a 16% no mesmo ano, porém ocorreu uma queda considerável 

na Rede Estadual de reprovações e abandono, na ordem de 5,8% e 8,1% entre 2007 e 

2012, o que consequentemente aumentou o índice de Aprovação em 14,1%. 

Na Rede Particular o movimento foi o oposto da Estadual. O Índice de Reprovação 

aumentou entre os anos de 2007 e 2012, perfazendo um total de 3% a mais, diminuindo a 

taxa de aprovação em 2% no mesmo período. 
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EVOLUÇÃO EM PERCENTUAL DAS TAXAS DE APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E ABANDONO. 

 

ANO 

 

Rede Pública Rede Particular 

 
Aprovação 

 
Reprovação 

 
Abandono 

 
Aprovação 

 
Reprovação 

 
Abandono 

 

2007 

 
69,6% 

 
16,3% 

 
13,9% 

 
97% 

 
2,5% 

 
1,8% 

2013 
 

83,7% 
 

10,5% 
 

5,8% 
 

95% 
 

4% 
 
1 

Fonte: INEP/2007;2013 
 

No aspecto distorção Idade-serie a tabela a baixo demonstra que a distorção idade-

serie na Rede Estadual é 79,7% mais alta que na Rede Privada. Em 2013 o Índice mais alto 

dessa taxa na Rede Privada foi na 6ª série/7º ano e na Rede Estadual esse índice é maior 

na 8ª série/9º ano. 

DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA E TURMAS 

2007 5ª serie  
6º ANO 

6ª SÉRIE 
7º ANO 

7ª SÉRIE 
8º ANO 

8ª SÉRIE 
9º ANO 

Rede Pública 

 

53,9 50,7 52 53,2 

Rede Particular 

 

11,5 12,5 9,3 9,3 

2013 5ª serie  

6º ANO 

6ª SÉRIE 

7º ANO 

7ª SÉRIE 

8º ANO 

8ª SÉRIE 

9º ANO 

Rede Pública 

 

54 51,5 54,6 55,6 

Rede Particular 

 

13,3 15,1 15 9,4 

Fonte: INEP/2007;2013 
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 4.4 Ensino Médio  
 

Com base no disposto da CF/88, a nova LDB determinou este nível de ensino como 

etapa final da Educação Básica e o Parecer CNE/CEB nº 15/98 que fixa as diretrizes para a 

organização curricular do Ensino Médio observou que “A demanda por ascender a 

patamares mais avançados do sistema de ensino é visível na sociedade brasileira. Essa 

ampliação de aspirações decorre não apenas da urbanização e modernização 

consequentes do crescimento econômico, mas também de uma crescente valorização da 

educação como estratégia de melhoria de vida e empregabilidade. Dessa forma, aquilo que 

no plano legal foi durante décadas estabelecidas como obrigação, passa a integrar, no 

plano político, o conjunto de direitos da cidadania.” 

Sob esta perspectiva, o Ensino Médio, cuja oferta é responsabilidade dos Estados, 

passou a integrar a etapa educacional considerada essencial para o exercício da cidadania, 

além de consistir base para o acesso às atividades produtivas e para o prosseguimento nos 

níveis mais elevados de educação.  

 

Diagnóstico  

 

A Rede de Ensino de Novo Gama que atende ao Ensino Médio em 2007 era composta 

por 7 (sete) Unidades Escolares Estaduais e 3 (três) Particulares. Em 2013 as ambas 

continuam com as mesmas unidades de atendimento. 

 

PORCENTAGEM DE ALUNOS POR SALA DE AULA NA REDE ESTADUAL 

 
Fonte: INEP/2007;2013 
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PORCENTAGEM DE ALUNOS POR SALA DE AULA NA REDE PARTICULAR 
 

 
Fonte: INEP/2007;2013 

 

Nas Escolas Estaduais a média de alunos por turma de 2007 a 2013 ficou em torno de 

40,2. Nas Unidades Particulares essa média foi de 20,8, perfazendo assim uma diferença 

de 51% entre as Redes Estaduais e Privadas. 

As matriculas iniciais no Ensino Médio, em 2007 eram de 3.823 alunos após 5 anos, 

em 2013 ocorreu um declínio mas matrículas de 25,5%. 

 

MATRICULAS INICIAL NO ENSINO MÉDIO 

 Rede Estadual Rede Particular  

TOTAL 
Diurno Noturno Total Diurno Noturno Total 

2007 1.523 2.167 3.690 133 0 133 3.823 

2009 1.787 1.857 3.644 183 0 183 3.827 

2013 1.705 977 2.682 165 0 165 2.847 

 Fonte: INEP/2007;2013 
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O gráfico demonstra que a queda nas matriculas ocorreram na Rede Estadual 

perfazendo um total de 35,5% entre 2007 e 2013.  Já na Rede Privada ocorreu um aumento 

nas matrículas entre 2007 a 2013 de 19,3%. 

 
Fonte: INEP/2007;2013 
 

Em 2007 a Rede Estadual apresentou um percentual de 70,2 de distorção idade-serie 

no 2º ano. Relacionando à média de alunos por sala de aula, no gráfico acima, para a 

mesma série, conclui-se que 27 alunos estariam em situação de distorção-idade série. Já 

em 2013, utilizando os mesmos dados, apresentaria uma unidade escolar estadual teria 18 

alunos em situação de distorção-idade serie. 

 

DISTORÇÃO IDADE/SÉRIE POR DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA E TURMAS 

 

2007 

1ª serie  

1º ANO 

2ª SÉRIE 

2º ANO 

1ª SÉRIE 

3º ANO 

Rede Pública 66,6 

 

70,2 

 

69,4 

 

Rede Particular 16,9 

 

16,1 

 

11,4 

 

 

2013 

1ª serie  

1º ANO 

2ª SÉRIE 

2º ANO 

1ª SÉRIE 

3º ANO 

Rede Pública 
55,5 54,6 49,8 

Rede Particular 
12,5 15,7 4,3 

Fonte: INEP/2007;2013 
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Na Rede Privada o maior índice de distorção idade-serie apresentado em 2007 foi de 

16,9% no 1ºano. Tomando por base a média de alunos nesse mesmo ano e série, apenas 3 

alunos ficaram em situação de distorção idade-série. Em 2013 esse número foi ainda maior, 

uma vez que o índice baixou para 12,3% bem como a média de aluno por turma que foi de 

14,7%. 

Evolução das taxas de Abandono nas Redes de Ensino – E. Médio. 

 
Fonte: INEP/2007;2013 

 

 O Abandono escolar na Rede Estadual é consideravelmente importante. Em 2007 

representou 21,9% em relação as matriculas iniciais. Felizmente em 2013 ocorreu um 

declínio nesse índice perfazendo uma redução entre 2007 e 2013 de 5,6%.  

 Na Rede Privada esses índices são baixos. Ficando dentro dos níveis aceitáveis 

para essa etapa de ensino. 

 

4.5 Ensino Superior 
  

Segundo a Lei nº. 9394/96, a Educação Superior - ES tem como uma de suas 

finalidades estimularem o conhecimento dos problemas existentes, em especial, no 

contexto nacional e regional, bem como prestar serviços especializados à comunidade 

estabelecendo com ela uma relação de reciprocidade.  

Neste sentido, a finalidade precípua do ES é realizar a formação de profissionais 

habilitados para atuarem nas diferentes áreas e campos de conhecimento, bem como 

intervirem frente aos problemas existentes nos distintos contextos e realidades em que se 

inserem.  
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Sob esta perspectiva, fundamenta-se na defesa da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, já que o ensino não se sustenta apenas na apropriação do 

conhecimento produzido, mas também, na sua reflexão e redimensionamento à realidade.  

Sendo assim, não tem solidez uma ES que não contemple simultaneamente a 

apropriação do conhecimento e a produção de novos conhecimentos. Da mesma forma, 

não tem utilidade, a apropriação ou produção de um conhecimento, se este não puder 

reverter em benefícios sociais ou para a superação dos problemas de seu tempo.  

Mediante tal análise, torna-se evidente a relevância do acesso e permanência em uma 

Educação Superior de qualidade, bem como sua integração com a comunidade local.  

Cabe destacar que, devido à localização geográfica do município de Novo Gama, os 

jovens que aqui habitam, tem  facilidade de acesso a Instituições de Ensino Superior no 

Distrito Federal e de cidades vizinhas do Goiás, destacando-se as Instituições em 

Valparaíso de Goiás.  

Além deste ponto favorável, o município conta com um Polo de IES privada, sobre a 

qual se concentrará o diagnóstico que segue.   

 

Diagnóstico  

 

A Universidade Norte do Paraná, com sede na Avenida Paris, nº 675, Jardim Piza, no 

Município de Londrina, no Estado do Paraná, mantida pela União Norte do Paraná de 

Ensino S/C Ltda., com sede no mesmo Município e Estado. 

A IES foi credenciada para a educação a distância (EAD) pela Portaria MEC nº 3.496, 

de 13 de dezembro de 2002 (DOU de nº 242, de 16/12/2002, Seção I, página 36), sendo 

que a renovação do credenciamento ocorreu por meio da Portaria MEC nº 556, de 20 de 

fevereiro de 2006 (DOU de 21 de fevereiro de 2006).  

A IES obteve, no presente ano, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento 

de 12 (doze) cursos oferecidos em EAD. 

No Brasil a UNOPAR possui 469 (quatrocentos e sessenta e nove) Polos a Distancia, 

dentre estes conta a Unidade de Novo Gama, localizada na 1 HI Rua 33/45 A 47, Novo 

Gama - GO. 
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4.6 Educação de Jovens e Adultos  
 

Datam do final da década de 1940 as primeiras iniciativas do governo brasileiro com 

relação à Educação de Jovens e Adultos – EJA, com a realização da Campanha de 

Educação de Adultos.  

Na década de 1960, surgiu uma nova visão do problema do analfabetismo que 

culminou em uma pedagogia de alfabetização de adultos, referenciada no educador Paulo 

Freire.  

A tentativa mal sucedida de incorporação das orientações Freireanas nos programas 

oficiais de alfabetização de adultos, mediante a criação do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização – MOBRAL que, mesmo recebendo uma volumosa dotação de recursos 

provindos da loteria esportiva e de deduções do Imposto de Renda a partir da década de 

1970, tornou-se desacreditado nos meios políticos e educacionais sendo extinto em 1985, 

contribuiu para agravar os efeitos dos déficits do atendimento no Ensino Fundamental, ao 

longo dos anos, resultando num grande número de jovens e adultos que não tiveram 

acesso ou puderam concluir este nível de ensino.  

Por esta razão, a erradicação do analfabetismo conforme preconiza a CF/88, é um 

desafio que demanda a integração das ações do poder público e a mobilização de recursos 

humanos e financeiros por parte dos governos e da sociedade.  

Pela Constituição, a oferta da EJA, no nível Fundamental, é responsabilidade do 

Estado e deve ser oferecida gratuitamente a todos os que a ela não tiveram acesso ou 

puderam concluir na idade própria.  

Segundo a LDB no Art. Inciso VII diz que “oferta de educação escolar regular para 

jovens e adultos, com características e modalidades adequadas às suas necessidades e 

disponibilidades, garantindo-se aos que forem trabalhadores as condições de acesso e 

permanência na escola”.  

Para um grande número de pessoas, significa uma possibilidade singular de acesso 

ao conhecimento produzido e conquista de sua condição de sujeito histórico.  

Sendo assim, mediante a oportunidade de qualificação sem a desvinculação das 

atividades produtivas, o sujeito se aprimora e amplia sua compreensão da realidade social.  
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Diagnóstico  

 

Para a análise e reflexão da Educação de Jovens e Adultos no município de Novo 

Gama, obteve-se como instrumento a informação relacionada à matrícula inicial dos jovens 

e adultos neste segmento, no período de 2007 a 2012. 

Segundo dados do INEP de 2007 a 2012 a Educação de Jovens e Adultos foi 

oferecida pela Rede Municipal com o atendimento para Ensino Fundamental 1ª e 2ª  Etapas 

e pela Rede Estadual com Ensino Médio. A EJA foi ofertada em 8 Unidades Escolares 

Municipais e uma Estadual. 

A Rede Privada apresentou dados de matriculas somente em 2007 (com 38 alunos) e 

em 2008 (com 7 alunos) em um único Estabelecimento de Ensino. Por tanto não foi 

relevante ,para esse documento, pontuar tais dados como fonte de referência para 

diretrizes e metas futuras. 

Em relação ao número de matriculas a tabela a baixo revela que entre 2007 e 2012 as 

matriculas iniciais na EJA caíram em 37% em ambas as Redes de Ensino.  

Na Rede Municipal esse declínio teve seu ápice em 2011, quando esse índice chegou 

a 50% em relação a 2007. O maior índice de declínio na Rede Estadual ocorreu em 2009 

quando o percentual alcançou 59% de queda em relação a 2007. 

 

Número de Matriculas 

Educação Jovens e Adultos 

Ano Ensino 
Fundamental 

Ensino Médio Total 

2007 1.581 615 2.196 

2008 1.501 282 1.783 

2009 1.316 247 1.563 

2010 1.149 385 1.534 

2011 1.097 416 1.513 

2012 1.010 373 1.383 

Fonte: INEP 2007;2014. 
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A EJA – Ensino Fundamental tem sido ofertada no período noturno pela Rede 

Municipal, na modalidade presencial, sendo organizada semestralmente em duas etapas: 1ª 

Etapa , que contempla a 1ª, 2ª, 3ª e 4ª Séries e  2ª Etapa, 5ª, 6ª, 7ª, e 8ª Séries.  A carga-

horária a ser cumprida é de 400 horas-aula distribuídas em 100 dias letivos por semestre. 

Cada etapa é composta pelas áreas de conhecimento da Base Nacional Comum. 

O Ensino Médio, de responsabilidade da rede estadual, é realizada  um 

Estabelecimento de Ensino e é organizada, em blocos, por disciplina com carga horária 

específica, a saber: Português e Matemática - 336 h/ano/disciplina; História, Geografia, 

Ciências, Inglês – 256h/ano/disciplina; Educação Física e Artes – 112h/ano/disciplina.  

 

Matrículas na Educação de Jovens e Adultos de alunos de 18 a 29 anos 

 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Quantidade de 
alunos 1.089 759 666 639 608 548 664 

Negros 17 24 28 26 28 26 29 

Brancos 67 181 73 77 70 77 78 

Pardos 261 286 273 226 220 167 178 

Amarelos 5 10 9 10 7 7 9 

Indígena 0 1 0 2 2 2 1 

Não declararam 

cor 739 257 283 298 281 269 369 

 

De acordo com a tabela acima, no ano de 2013 de 664 alunos matriculados na EJA de 

alunos entre 18 e 29 anos apenas 4,3% se declararam negros, 26,8% se declararam 

pardos e 11,7% se declararam brancos. 
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4.7 Educação Profissional e Tecnológica  
 

A Educação Profissional e Tecnológica - EPT, conforme definição da Lei nº 9394/96 

consiste em uma modalidade específica de ensino que “integrada às diferentes formas de 

educação, ao trabalho, à ciência e tecnologia, conduz ao permanente desenvolvimento de 

aptidões para a vida produtiva”.  

Tal definição deixa evidente sua importância para o contexto nacional, bem como sua 

independência em relação ao ensino regular.  

De acordo com as diretrizes curriculares nacionais, definidas pelo Conselho Nacional 

de Educação, a EPT deve ser desenvolvida por meio de cursos e programas de Formação 

Inicial e Continuada de Trabalhadores (cursos básicos), Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio e Educação Profissional Tecnológica em nível de graduação e pós-graduação.  

Evidencia-se no acima exposto, que a EPT estende-se dos níveis mais elementares 

aos mais elevados de escolaridade, como os de aperfeiçoamento e atualização oferecidos 

a graduados e pós-graduados.  

Neste sentido a Educação Profissional contempla o pressuposto de que não deva ser 

uma situação estanque, mas um processo permanente que englobe cursos e programas 

que oportunizam o desenvolvimento contínuo e articulado de estudos na perspectiva de 

constante qualificação e aperfeiçoamento do trabalhador.  

 

Diagnóstico  

 

Na Rede de Ensino de Novo Gama há o Centro Municipal de Línguas - CML, criado 

pelo Lei Nº 027 de dezembro de 2005, que iniciou suas atividades em 2005 com o objetivo 

de fomentar as diversas áreas do conhecimento criando novas oportunidades de emprego 

para os Jovens Novogamense.  

O CML, funciona nos três turnos (matutino, vespertino e noturno) em grade semestral, 

com cada nível em um semestre e a duração para cada curso e de 3 (três) anos. 

 O Centro Municipal de Línguas oferece a comunidade e entorno cursos de Inglês, 

Espanhol, Francês e a Língua de Sinais (Libras). 
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Matrículas iniciais 

Centro Municipal de Línguas 

Ano de 2005 Ano de 2014 

1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 

Número de Alunos 378 373 1.027 1.386 

Número de Turmas 18 17 63 58 

Número de Professores 4 5 11 10 

Cursos Inglês e 
Espanhol 

Inglês e 
Espanhol 

Inglês , 
Espanhol e 

Francês 

Inglês , 
Espanhol e 

Francês 

Fonte: CML e SME Novo Gama- 2005/2014. 

 

De acordo com a tabela a cima em 2014 o CIL obteve um aumento, em relação a 

2005, em suas matriculas iniciais de 77,9%. Em relação às turmas ocorreu um aumento de 

69%.  

Na Rede Privada a Educação Profissional e Tecnológica em Novo Gama é realizada 

pela Escola Técnica Logos, que foi fundada em 1999 situado no Conjunto 1HI, Rua 1 Lotes 

1/8, Técnico em Enfermagem, Técnico em Analises Clinicas e Técnico em Radiologia.  

De acordo com o INEP, embora a Colégio Logos começasse a funcionar em 2009, 

somente em 2011 que há registros de dados.  

 

Número de Matriculas 

Ensino Profissional 

Ano Concomitante 
com Ensino 

Médio 

Subsequente ao Ensino 
Médio 

Total 

2011 16 142 158 

2012 150 545 695 

 Fonte: Colégio Logos;2011/2012.  
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De acordo com a tabela a cima o Ensino Profissional em Novo Gama teve um 

aumento, de um ano para o outro, de 77% em matriculas iniciais. As matrículas 

concomitantes são realizadas para alunos que fazem a modalidade Ensino Médio como  

modalidade Profissional e as subsequentes são de alunos desejam uma formação 

profissional técnica após a conclusão do Ensino Médio Regular. 

 

4.8 Educação Especial  
 

A Constituição Federal de 1988 define no artigo 205, a educação como direito de 

todos, garantindo o pleno desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e a 

qualificação para o trabalho. De maneira complementar, estabelece no artigo 206, I, ‘a 

igualdade de condições de acesso e permanência na escola’ como um dos princípios para 

o ensino e garante, no art. 208, a oferta do atendimento educacional especializado, como 

dever do Estado, preferencialmente na rede regular de ensino.  

Estas orientações foram respaldadas, na década de 1990 pela Declaração Mundial de 

Educação para Todos e a Declaração de Salamanca, que passaram a influenciar a 

formulação das políticas públicas da Educação Inclusiva.  

Em 1994, a publicação da Política Nacional de Educação Especial introduziu a 

orientação de acesso às classes comuns do ensino regular àqueles que “(...) possuem 

condições de acompanhar e desenvolver as atividades curriculares programadas no ensino 

regular, no mesmo ritmo que os alunos ditos normais” (p.19).  

Dando seguimento a este processo, a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – Lei nº 9394/96, preconiza no art. 59, que os sistemas de ensino devem 

assegurar aos alunos currículo, métodos, recursos e organização específicos para atender 

às suas necessidades. Além disto, assegura a terminalidade específica para os que não 

atingiram o nível exigido para a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas 

deficiências e a aceleração de estudos para a conclusão do programa escolar aos 

superdotados.  

Esta lei estabelece ainda nos artigos 24 e 37, respectivamente, as normas para a 

organização da educação básica, no que tange “à oportunidade de avanço nos cursos e 

nas séries mediante verificação de aprendizado” e “(...) oportunidades educacionais 
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apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, condições de 

vida e trabalho, mediante cursos e exames”.  

Em 1999, o Decreto nº 3.298, que regulamenta a Lei nº 7.853/89, define a Educação 

Especial como uma modalidade transversal a todos os níveis e modalidades de ensino, 

enfatizando a atuação complementar da Educação Especial ao ensino regular.  

Em consonância com este processo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial 

na Educação Básica, Resolução CNE/CEB 2/2001, determina no art. 2 que “os sistemas de 

ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizar-se para o 

atendimento aos educandos com necessidades educacionais especiais, assegurando as 

condições necessárias para uma educação de qualidade para todos”.  

Conforme destaca o Plano Nacional de Educação – Lei nº 10.172/2001, “o grande 

avanço que a década da educação deveria produzir seria a construção de uma escola 

inclusiva que garanta o atendimento à diversidade humana”.  

De acordo com esta perspectiva a promulgação da Convenção de Guatemala (1999) 

em nosso país pelo Decreto nº 3956/2001, que reafirma que as pessoas com deficiência 

têm os mesmos direitos que as demais pessoas, definindo como discriminação toda 

diferenciação ou exclusão que possa impedir ou anular o exercício dos direitos humanos e 

das liberdades fundamentais. Complementando este quadro, a Resolução CNE/CP 

01/2001, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de 

Professores da Educação Básica, estabelece que as IES devem prever na sua organização 

curricular formação docente voltada à diversidade, bem como contemplar conhecimentos 

acerca das especificidades dos alunos com necessidades educacionais especiais.  

Impulsionando a inclusão educacional, a Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua 

Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão, determinando que 

sejam garantidas formas institucionalizadas para seu uso e difusão, bem como a inclusão 

da disciplina de Libras no currículo dos cursos de Formação de Professores e 

Fonoaudiólogos. Neste mesmo sentido, a Portaria nº 2.678/02 aprova diretriz e normas para 

uso e difusão do sistema Braille em todas as modalidades de ensino, compreendendo o 

projeto Grafia Braille para a Língua Portuguesa.  

Além destas, outras leis e ações visaram a consolidação da educação inclusiva, a 

saber:  
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 Criação pelo Ministério da Educação, do Programa Educação Inclusiva: direito 

à diversidade, no ano de 2003; 

 Divulgação em 2004 do documento O Acesso de Alunos com Deficiência às 

Escolas e Classes Comuns da Rede Regular; 

 Decreto nº 50296/04 que regulamentou as Leis nº 10.048/00 e 10. 098/00, 

estabelecendo normas e critérios para a promoção da acessibilidade às pessoas com 

deficiência ou mobilidade reduzida;  

 Decreto nº 5626/05 que regulamenta a Lei nº 10.436/02, visando à inclusão de 

alunos surdos, que dispõe complementarmente sobre a formação e certificação de 

professor, instrutor e tradutor/intérprete de Libras; o ensino de Língua Portuguesa como 

segunda língua para os alunos surdos e a organização da educação bilíngue no ensino 

regular; 

 Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada pela 

ONU em 2006, da qual o Brasil é signatário e que estabelece que os Estados Parte devem 

assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis de ensino em ambientes 

que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatível com a meta da inclusão 

plena; 

 Lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE no contexto do 

Plano de Aceleração do Crescimento - PAC/07, reafirmando a agenda de Inclusão das 

Pessoas com Deficiência, tendo como eixos a acessibilidade arquitetônica, a implantação 

de salas de recursos e a formação docente;  

 Decreto nº 6.094/07 que estabelece a garantia de acesso e permanência no 

ensino regular e o atendimento às necessidades educacionais especiais dos alunos, 

fortalecendo a inclusão educacional nas escolas públicas, dentre as diretrizes do 

Compromisso Todos pela Educação;  

 Decreto nº 7.611/11, que dispõe sobre a educação especial, o atendimento 

educacional especializado e dá outras providências.  

 

Diagnóstico  

Seguindo o movimento vigente, relatado anteriormente o atendimento educacional no 

âmbito da Educação Especial registra no período de 2007 a 2012, conforme o Censo Escolar 

MEC/INEP/DEEB, dos diferentes anos, os dados de matriculas que seguem: 
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Número de Matriculas  - Rede Pública Estadual e Municipal 

 MUNICIPAL ESTADUAL   

Ano Creche Pré-
Escola 

EF. Anos 
Iniciais 

Total 

EF 

EF. 
Anos 
Finais 

Ensino 
Médio 

 TotalGeral 

2007 0 0 20  9 0  29 

2008 0 2 17  43 10  72 

2009 0 1 84  41 8  134 

2010 1 3 80  21 2  107 

2011 1 2 93  14 6  116 

2012 0 6 102  34 8  150 

De acordo com a tabela a cima, na Rede Pública, a maior incidência de Alunos com 

Necessidades Educacionais Especiais - ANEE esta presente nos anos iniciais do EF. O registro 

de matriculas tem sido crescente no Ensino fundamental, anos iniciais atingindo um percentual 

de 80% entre 2007 a 2012. Nos anos finais o EF. Teve um crescimento de matriculas para AEE 

de 73,5%.   Em geral o Ensino Fundamental o percentual de atendimento entre 2007 a 2012 

aumentou 80,6%.  

Número de Matriculas Rede Privada 

Ano Creche Pré-Escola EF. Anos 
Iniciais 

EF. Anos 
Finais 

Ensino 
Médio 

Total 

2007 0 2 1 1 1 5 

2008 0 1 0 0 1 2 

2009 0 0 0 0 1 1 

2010 0 0 0 3 0 3 

2011 0 0 0 2 0 2 

2012 0 1 0 0 0 1 
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Em relação ao total de alunos da Rede Pública em 2007 o percentual de atendimento para 

AEE - Atendimento Educacional Especializado representou 0,14% e em 2012 esse percentual 

foi de 0,9%.  

Na Rede Privada os atendimentos para AEE foram inexpressivos, atingindo apenas 0,4 no 

ano de 2007, e 0,03% em 2012.  

Em Novo Gama a Educação o atendimento dos AEE são supervisionados desde 2005 

pelo Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado - CMAEESP Novo Gama, 

que começou como Núcleo de Atendimento Psicopedagogo – NAP.  

Depois houve a necessidade de mudar para Centro especializado  a fim de melhor atender 

a comunidade escolar, uma vez que somente como Centro pode oferecer atendimento aos 

moradores do Novo Gama, em idade escolar, desde que possua vaga, e a pessoa seja público 

alvo da educação especial (deficiente, TGD ou altas habilidades/superdotação) com laudo ou 

parecer médico. 

 A normatização do CMAEESP está em processo: iniciou-se com a Lei de criação nº 

1.234/2012 aprovada pela Câmara Legislativa Municipal de Novo Gama – GO. Em 2013 houve 

a destinação do prédio para o CMAEESP, na quadra 50, área especial, lote 15/20, Lago Azul. 

Em 2014 foi adquirido o habite-se e a planta baixa deste prédio. Em março de 2015 estamos 

implantando o Conselho Escolar a fim de conseguir o CNPJ e INEP, dentre outras conquistas 

possíveis. 

O CMAEESP possui dois polos de atendimento um no Lago Azul e outro localizado na 

quadra 631, lote 2 A, Pedregal,   para satisfazer as necessidades da população local, diante da 

geografia da região (ladeiras e morros) e a dificuldade de transporte da cidade. 

O CMAEESP é uma instituição pública vinculada e mantida pela Rede Municipal de 

Ensino: Prefeitura Municipal e Secretaria de Educação, com finalidade de oferecer atendimento 

Educacional Especializado aos alunos com Necessidades Educacionais Especiais e formação 

continuada aos professores que atuam com esses alunos como também aos profissionais 

colocados à disposição do CMAEESP. Dessa forma garantimos a participação da família e da 

comunidade buscando articulações intersetoriais com as politicas públicas para garantir acesso, 

permanência e desenvolvimento dos estudantes. 
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 O Município de Novo Gama - GO vem aderindo junto ao MEC/SEESP salas de Recurso 

Multifuncionais. Atualmente as Escolas Municipais contam com 15 salas de Recurso.  

O CMAEESP tem uma equipe multiprofissional especializada, composta por dois 

Orientadores Educacionais – um em cada polo; dois Psicopedagogos Clínicos – um em cada 

polo; dois Pedagogos (AEE) - um em cada polo; um Fonoaudiólogo; e uma Psicóloga – 

atendendo um dia em cada polo. Esta equipe faz os atendimentos necessários e emite parecer 

Psicopedagógico e psicológico.  

Quanto aos números de atendimentos, o então denominado NAP entre 2005 e 2007, foi 

realizado em torno de 16 atendimentos por dia entre Psicóloga, Orientadora, Psicopedagoga e 

fonoaudióloga.  

Conforme registro enviado à SME em 2012 a equipe de profissionais atendeu 48 alunos 

por dia, 192 por semana e 3.456 por mês e foram inseridos no censo escolar 193 alunos 

Publico Alvo da Educação Especial. Em 2013, foram atendidos aproximadamente 400 alunos 

da Rede Pública Municipal de Ensino. Sendo que cada profissional (2 Orientadores, 2 

Psicopedagogos, 2 Pedagogos) realizam 8 atendimentos por dia de 50 minutos em média. Já a 

Psicóloga e a Fonoaudióloga 10 atendimentos diários de 45 minutos cada. 

Em 2014, no primeiro semestre foram atendidos 126 estudantes, e no segundo semestre, 

175 no CMAEESP Pedregal. No CMAEESP do Lago Azul foram 116 alunos atendidos no 

primeiro semestre e 162 no segundo semestre.  

Dentre estes alunos estão os deficientes, os com dificuldades acentuadas de 

aprendizagem, problemas comportamentais e emocionais e os com dificuldades na fala, dentre 

outros. 

4.9 Formação e Valorização do Profissional 
 

A valorização dos profissionais da educação é um elemento essencial para a melhoria 

da qualidade da educação. Está somente pode ser obtida mediante uma politica global que 

incida simultaneamente sobre a formação inicial e continuada, as condições de trabalho, 

salário e plano de carreira. 

Se por um lado é necessário repensar a formação do docente, em vista dos desafios e 

demandas que a realidade nos coloca e que requer profissionais cada vez mais qualificados 
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e continuamente atualizados, por outro lado a articulação entre os sistemas de ensino e as 

IES é fundamental para atualizar, modernizar e melhorar os recursos de formação para o 

magistério, em especial, as licenciaturas.  

Subsidiado neste entendimento, o presente eixo expressa o resultado de estudos e 

entre a Secretaria Municipal de Educação, representantes dos professores e demais 

profissionais que atuam na Rede Municipal nos últimos anos.  Sendo assim, tanto as 

diretrizes quanto as metas e estratégias, visam contemplar as reivindicações dos 

educadores, bem como estabelecer um planejamento possível de ser concretizado no 

decorrer do próximo decênio. 

Para tanto, é imprescindível analisar anteriormente, a atual situação e características 

dos profissionais que integram os diferentes níveis e âmbitos educacionais no município, 

conforme detalhado posteriormente.  

 

Diagnóstico 

De 2007 a 2012 a quantidade de Professores da Rede de Ensino de novo Gama teve 

um aumento de 12,3%. A Rede Municipal teve oscilações consideráveis nos anos de 2010 

e 2011. Já na Rede Estadual o movimento foi inverso, os números de professores 

aumentaram em 2010 e 2011 e teve declínio em 2012, ficando com 6,0% a menos de 

professores de 2012 para 2002.  

Segue tabela com quantidades de Professores da Rede de Ensino de Novo Gama: 

QUANTIDADES DE PROFESSORES DA REDE DE ENSINO DE 

NOVO GAMA 

Ano Estadual Municipal Privada Total 

2007 210 305 52 567 

2008 226 317 135 678 

2009 225 302 123 650 

2010 306 250 145 701 

2011 296 222 152 670 

2012 198 316 136 650 

Fonte: INEP/ incluídos professores contratados na Rede Pública (professores cadastrados no CENSO ESCOLAR) 
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A Rede Privada chamou atenção para o crescimento dessa taxa. Em 2007 esse setor 

possuía apenas 52 professores e em 2011 chegou à marca de 152 professores, 

representando um aumento de 192%.   

De acordo com a LEI FEDERAL Nº 12796 DE 04/04/2013 que altera a Lei nº 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, para 

dispor sobre a formação dos profissionais da educação, a formação superior para 

professores que atuam na Educação Básica tornou-se obrigatória. Em novo Gama, as 

Redes Públicas de Ensino, já vem sendo exigindo essa formação desde 2011. A partir de 

então, conforme demonstra os gráficos abaixo, o índice de formação superior dos 

Professores das Redes Públicas vem subindo consideravelmente, chegando a uma 

diferença de 25,5% entre 2007 e 2013. 

EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOCENTES COM CURSO  

REDE MUNICIPAL

 

  

Segundo o Portal Transparência de Novo Gama, em 2013 foram pagos com recurso 

do FUNDEB 490 professores. Um dado importante a ser considerado nesse crescimento 
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em números de professores da Rede Municipal foi o inicio da implantação da Jornada 

Ampliada nesse mesmo ano. Para efeito de análise nos gráficos “Evolução do Percentual 

de Docentes com curso Rede Municipal”, foram englobados na categoria Educadores: 

diretores, coordenadores, orientadores e professores em atividade pedagógica na SME, 

Regentes e Readaptados, todos concursados. Levando em consideração os 490 

(quatrocentos e noventa) professores na Rede Municipal em 2013 concursados, pode-se 

afirmar que 83,8% dos educadores possuem curso superior e segundo dados da Secretária 

Municipal de Educação os 5,1% restantes estão cursando a graduação.  

Ainda referente aos dados de 2013, os professores com curso superior e pós-

graduação representam 61,4% em toda Rede Municipal. E os professores que possuíam 

somente a graduação representam 22,4%.  

Em 2015 foram contratados 42 professores para Educação Infantil e Ensino 

fundamental anos-iniciais, todos possuíam curso de graduação. 

No que se refere à situação funcional dos professores municipais, no âmbito da 

Educação Básica: EI e EF - anos iniciais, ambos de responsabilidade do município, 

praticamente a totalidade destes é efetivado no magistério, mediante concurso público. Este 

dado é extremamente desejável e favorável à materialização do presente Plano Municipal 

de Educação, bem como para o aprimoramento da qualidade da educação nas respectivas 

etapas. 

Cabe destacar, conforme dados da SME/ 2015, que 91% os educadores que integram 

a Educação Básica do município são Servidores Públicos concursados. A contratação de 

Educadores é feita para ocupar vagas de licenças médicas e licenças prêmios.  

Quanto à jornada de trabalho do Professor de Educação básica, a partir de 2012 que a 

implementação da jornada ampliada começou a acontecer. Em 2014 foi implantada a 

jornada de trabalho de acordo com a Lei Federal 11.734 de 16 de julho de 2008 que 

“instituiu o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da 

educação básica e normatizando a composição da jornada de trabalho na qual deve-se 

observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das 

atividades de interação com os educandos. Porém essa legislação não esta sendo aplicada 

para os Profissionais que atuam na Educação de Jovens e Adultos, os quais vem 

trabalhando com uma jornada de trabalho de 20h/aulas, sendo que destas 16h em sala de 

aula e 4h em coordenação e preparação de atividades pedagógicas. 
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EVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOCENTES COM CURSO SUPERIOR 
 REDE ESTADUAL

 
Na Rede Estadual de Ensino, segundo levantamento feito pela Subsecretaria de 

Educação em 2014, a Rede possuía 198 professores, destes somente 1% não possuía 

graduação, 34,3% possuem pós graduação e 98,9% possuem nível superior.  

O gráfico de Evolução do percentual de docentes com curso superior na Rede 

Estadual revela que em 2011, somente 76,9 dos professores da Rede possuíam formação 

em nível superior. Em relação a 2013 o aumento de docentes com Nível superior foi de 

10,4%.  

No que se refere à situação funcional dos professores estaduais, no âmbito da 

Educação Básica: EF - anos iniciais e EM, ambos de responsabilidade do estado, 

praticamente a totalidade destes é efetivado no magistério, mediante concurso público, e as 

contratações são realizadas para preencher licenças médicas e premio. 

A jornada de trabalho dos professores estaduais é basicamente de 30h/aulas 

semanais. Não foi possível mensurar demais informações devido a falta de dados, porém a 

situação da Educação no âmbito das escolas Estaduais estará melhor delimitada no Plano 

Estadual de Educação de Goiás.  

 

REVOLUÇÃO DO PERCENTUAL DE DOCENTES COM CURSO SUPERIOR 
REDE PRIVADA 

 
Fonte: INEP 
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Na Rede Privada de Ensino, de acordo com o gráfico, em 2011 a formação superior 

de Educadores do Ensino Fundamental era de 23,1%, em 2012 esse índice aumentou em 

20,2%, porém em 2013 esse índice praticamente voltou a igualar com 2011. Tal situação 

ocorreu devido a grande mobilidade de professores nas instituições privadas. Em todas as 

etapas de Ensino esse movimento foi similar. Na Educação de Jovens e Adultos a formação 

em nível superior e bem maior. Em 2012 comparando os índices do EF com os da EJA a 

diferença de formação dos educadores chega a 52,6%.   

Atualmente a jornada de trabalho dos professores da Rede Privada é de 40h/aulas ou 

20h/aulas semanais com 1/9 h-atividade pedagógica. O regime de Contração é CLT. 

Na sequência, a tabela ilustra os dados relacionados à situação funcional dos 

funcionários das escolas municipais. 

QUANTIDADE DE SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ESCOLAS MUNICIPAIS 

FUNÇÃO SITUAÇÃO QUANTIDADE 

DIRETORES Concursados 5 

Comissionados 27 

COORDENADORES ESCOLARES Concursados 14 

Comissionados 18 

SECRETARIOS ESCOLARES Concursados 10 

Comissionados 19 

ESCRITURARIOS Concursados 28 

Comissionados  4 

VIGILANTES Concursados 115 

Comissionados 0 

SERVENTES Concursados 110 

Comissionados 40 

MERENDEIRAS Concursados 111 

Comissionados 31 

Fonte: SME/2015 ; Portal da Transparência-NG/2014. 
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Conforme se pode observar na tabela acima, na rede municipal predominam os 

contratos comissionados para os cargos de diretores e secretários. Estes atingem 

percentuais próximos a 35,7%. Em relação aos concursados. Os demais cargos os 

percentuais de contratados evidenciam situação de preenchimento de vagas de licenças 

médicas e licenças prêmios. 

 

Na sequência, a tabela ilustra os dados relacionados à situação funcional dos 

funcionários das escolas Estaduais 

QUANTIDADE DE SERVIDORES QUE TRABALHAM NAS ESCOLAS ESTADUAIS 

FUNÇÃO SITUAÇÃO QUANTIDADE 

DIRETORES Concursados 07 

Comissionados 0 

COORDENADORES ESCOLARES *foram incluídos com os professores, pois exercem 

duas atividades ,  coordenadores e professores. 

AG. ADMINISTRATIVO Concursados 12 

Comissionados  22 

VIGILANTES Concursados 0 

Comissionados 14 

SERVENTES Concursados 10 

Comissionados 30 

MERENDEIRAS Concursados 3 

Comissionados 20 

 

Na Rede Estadual o Diretor participa de um processo de seleção que inclui provas e 

eleição pela comunidade escolar. Em relação aos demais servidores, percebesse que os 
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cargos de Agente Administrativo, Merendeira, Serventes e vigilantes há predominância de 

comissionados.  

 

4.10 Gestão Democrática 
 

A sociedade contemporânea é perpassada por grandes contradições e 

complexidade. Tal situação demanda que os cidadãos tenham cada vez mais acesso às 

informações e consciência de sua condição de ‘ser’ histórico e social.  

Por sua vez, a educação tem uma contribuição significativa a dar para o processo de 

constituição dos sujeitos, na medida em que é pela apropriação do conhecimento produzido 

pela humanidade e, utilização deste para a reflexão das contradições do seu tempo, que o  

homem  toma  consciência  de  sua importância  e  da  necessidade  de  se  inserir  no  

movimento  em  busca  da transformação social. 

Favorável à melhoria da qualidade da educação, a redemocratização da sociedade  

brasileira,  a  partir  de  meados  da  década  de  1980,  resultou  em mudanças legais  que 

exigem, cada vez mais, o redirecionamento das políticas educacionais e a reflexão das 

responsabilidades e competências dos diferentes níveis  governamentais  para  com  a  

democratização  da  educação  nacional  e aprimoramento de sua qualidade. 

Ocupa papel fundamental neste processo a reflexão sobre a democratização da 

gestão do ensino público, preconizada na CF/88  e referendada na LDB/96 e no PNE/2001. 

Em decorrência, tem-se intensificado nas últimas décadas, a demanda pela mudança e 

inovação dos mecanismos de gestão nas  instituições educacionais,  mediante a ampliação 

dos canais de comunicação, participação, tomada de decisões e avaliação, visando aliar 

ensino e aprendizagem de forma mais eficaz. 

Em consonância, a construção do presente PME, fruto da participação de muitos 

segmentos da sociedade que, de forma coletiva, refletiram o contexto educacional atual e 

idealizou o futuro da educação Novogamense, contempla em um de seus eixos a gestão 

democrática. Ao fazê-lo, o objetivo deste plano é continuar garantindo a participação de 

todos os segmentos sociais nas decisões  políticas  relacionadas à  Educação.  

Para tanto, todos tem que ter consciência  de  que  são  corresponsáveis  pela 

materialização e defesa da educação como interesse público. 
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Diagnóstico 

 

O presente texto subsidiou-se no Projeto Político Pedagógico – PPP das escolas da 

rede municipal, segundo o qual a gestão escolar da Rede preconiza princípios  

democráticos  fundamentada  nos  artigos 205 e 206 e na LDB 9394/96.  

Desta forma, do ponto de vista legal, o Município compartilha com a família e com a 

sociedade a responsabilidade da formação, por meio da educação, de cidadãos 

conscientes e críticos, para atuarem na sociedade.  

O art. 206 da Constituição reafirmado na LDB 9394/96, em seu art. 3º, fazem 

referências  à  gestão  democrática  do  ensino  público.   

O Plano Nacional de Educação/2010 reafirma o princípio da gestão democrática e 

destaca  a  implantação  de  conselhos  escolares  e  outras  formas  de participação da 

comunidade escolar e local na melhoria do funcionamento das instituições  de  educação  e  

enriquecimento  das  oportunidades  educativas  e recursos pedagógicos. 

Por sua vez, a Resolução do Conselho Municipal de Educação nº 024 de 22 de 

novembro de 2012, estabelece  que  a  Proposta  Político  Pedagógica  deva  ser  resultado  

da participação de todos os segmentos da comunidade intra e  extraescolar  e que outras 

formas colegiadas de decisão podem ser definidas pelas instituições de ensino, desde que 

atendam as exigências legais e os princípios democráticos.  

Atualmente, as escolas contam com dois órgãos que compõem a gestão democrática: 

O Caixa escolar/Conselho Escolar e o Conselho de Classe.  

O primeiro, pessoa jurídica de direito privado é um órgão de representação dos pais, 

mestres funcionários, sem  caráter  político,  religioso,  racial  e  fins lucrativos, possui  

natureza consultiva, deliberativa e fiscal, com o objetivo de estabelecer  critérios  relativos a 

gastos com a verbas do Plano de Dinheiro Diretor na Escola-PDDE e Plano de 

Desenvolvimento Escolar - PDE. 

O segundo é órgão colegiado de natureza consultiva e deliberativa em assuntos 

didático–pedagógicos, com a responsabilidade de analisar as ações educacionais, 

indicando alternativas que busquem garantir a efetivação d processo ensino e  

aprendizagem.  É constituído pela diretora, equipe pedagógica e professores que atuam no 

mesmo nível de ensino. 
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É importante ressaltar que a participação e a gestão democrática não podem ser 

compreendidas apenas como um meio formal, que objetiva atender os dispositivos legais.  

Ao contrário, são processos que se constroem na experiência do cotidiano e no 

compartilhamento de valores e objetivos coletivos.  

Neste sentido, a gestão democrática não pode prescindir do acompanhamento de todo 

trabalho realizado dentro da instituição escolar, com intuito de avaliar se os objetivos 

coletivamente estabelecidos estão sendo alcançados e, consequentemente, o 

desenvolvimento do processo ensino e aprendizagem está ocorrendo de forma satisfatória.  

Sendo assim, a avaliação institucional constitui um instrumento para a validação da 

gestão democrática, assim como para diagnóstico dos pontos a serem revistos.  

Tendo em vista a função de reorientação das ações escolares, atribuída à avaliação 

institucional e a contribuição para a manutenção do compromisso assumido perante a 

comunidade e principalmente  aos  alunos,  é  que  a avaliação deve ocorre de diferentes 

formas e em vários momentos ao longo do ano letivo. 

 

4.11 Financiamento e Gestão de Recursos 
 

Em cumprimento ao que estabelece a CF/88 em relação à contrapartida financeira do 

município para a educação, deverá ser destinado no período de vigência do presente plano 

ou até nova determinação legal, o percentual mínimo de 25% da receita líquida do 

município, advinda de impostos, na manutenção e desenvolvimento da educação.   

De maneira complementar, conforme determinação legal, o salário-educação 

constituirá fonte adicional de financiamento da educação básica. Além destas fontes de 

recursos, o município disporá dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da  

Educação  Básica  e  de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, com 

vigência até o ano de 2020, conforme estabelece a Lei nº 11.494/07.83. Finalizando, 

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. Em complemento a estes a Prefeitura investe hoje, com 

recursos próprios, 50% no Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE e 50% no 
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Programa de Nacional de Transporte Escolar – PNATE, objetivando melhorar a qualidade e 

eficiência do atendimento aos alunos. 

 

Diagnóstico 

Visando subsidiar a análise da realidade educacional do município, bem como das 

perspectivas e do ritmo de busca da transformação da mesma, os quadros que seguem 

apresentam os recursos aplicados em educação no município de Novo Gama, a partir de 

2005. 

Recursos aplicados na Educação (2005-2014). 

Ano FPE FPM IPI - EXP ICMS LC 87/96 

 

 

 

= 

FUNDEF 

2005 1.108.506,21 1.482.857,87 31.840,29 5.516.346,83 59.080,90 8.198.632,10 

Fonte: STN – Tesouro Nacional 

 

Ano FPE FPM IPI - EXP ICMS LC 87/96 

 

ITR 

 

IPVA 

 

ITCMD 

 

 

 

= 

FUNDEF 

 
2011 

 
2.727.997,64 

 
3.663.779,10 

 
116.099,70 

 
14.543.614,74 

 
13.932,85 

 
 
 
67.411,05 

 
 
 

1.001.175,07 

 
 
 

97.796,30 
 

22.259.435,00 

Fonte: STN – Tesouro Nacional 

 

Ano FPE FPM IPI - EXP ICMS LC 87/96 

 

ITR 

 

IPVA 

 

ITCMD 

 

 

 

= 

FUNDEF 

 
2014 

 
3.471.469,81 

 
4.690.132,18 

 
185.371,89 

 
21.501.740,98 

 
43.768,56 

 
 
 
127.719,87 

 
 
 

1.543.882,42 

 
 
 

301.182,27 
 

31.865.267,98 

Fonte: STN – Tesouro Nacional 
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 As Transferências Constitucionais legais realizadas pelo Tesouro Nacional em 2014 

foram 32,01% maiores que as realizadas em 2005.  

 

ENSINO FUNDAMENTAL  

Ano PNAE PNAT PTA Q. MUNICIPAL Total Geral 

 

 

 

2010 

EI 48.546,00     

 

 

2.190.086,55 

 EF 488.646,00 24.459,57 196.515,00 1.333.998,64 

EJA/EM 71.064,00 3.637,44   

Mais 

Educação 

23.220,00    

Total Parcial 631.476,00 28.097,01 196.515,00 1.333.998,64 

 
 
 

 

 

2014 

EI 84.690,00 125,46    

 

 

3.408.697,51 

 EF 580.000,00 23.204,52  2.365.192,05 

EJA/EM 52.242,00 4.515,48   

Mais 

Educação 

298.728,00 0,0   

Total Parcial 1.015.660,00 27.845,46  2.365.192,05 

Fonte: FNDE/ Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 

 

 4.12 Acompanhamento e Avaliação do PME (2015-2025) 
 

O presente plano foi elaborado  mediante  realização:   

a)  de  duas Conferências  Municipais  de  Educação;   
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b)  de  elaboração,  desenvolvimento  e avaliação  de  coleta  de  dados  educacionais  

junto  às  instituições educacionais dos diferentes níveis e âmbitos e; 

c)  realização de fóruns setoriais para análise da  versão  preliminar  e  deliberação  

acerca  da  versão  final.   

Assim sendo, o mesmo consiste na ‘expressão mais recente’ dos anseios  da  

comunidade Novogamense,  no  que  tange  ao  projeto  educacional  a  ser desenvolvido  

no município, no próximo decênio. Mesmo assim, este plano não é um documento fechado 

e acabado. Ao contrário, é necessário que seu desenvolvimento seja acompanhado e 

avaliado no  decorrer  dos  próximos  anos.   

Visando  contribuir  para  isto,  propõe-se  a atualização dos dados educacionais  

anualmente,  pela  direção de cada escola, bem como a avaliação dos resultados das 

ações e estratégias desenvolvidas, pela  Secretaria  Municipal  de  Educação,  com  

divulgação  dos  resultados  à comunidade educativa e sociedade a cada dois anos.  

A manutenção de  tal  periodicidade  é  importante  para  que  possa  ser assegurada 

uma avaliação que permita  realizar  as alterações necessárias para o  aprimoramento  do  

processo  ao  longo  de  seu  desenvolvimento,  em decorrência de possíveis falhas ou do 

surgimento de novas demandas. 

Por sua vez, o acompanhamento sistemático do presente plano, requer o 

aprimoramento do Sistema de Coleta de Dados Educacionais do Município, ao  final  de  

cada  ano,  o  que  garantirá  também  a transparência,  a  democratização  e  a  avaliação  

do  processo  de  busca  de melhoria da qualidade da educação, no decorrer de todo seu 

desenvolvimento, tanto no âmbito da Secretaria Municipal de Educação e  do Conselho 

Municipal de Educação quanto da Comunidade Educacional e comunidade em geral.  

Como condição essencial para que os objetivos e metas propostas neste plano sejam 

materializados, o mesmo deve ser assumido como um compromisso da sociedade. Sua 

aprovação pela Câmara Municipal, seu acompanhamento e sua avaliação pelas instituições 

governamentais e sociedade civil, serão decisivos para que a Educação produza a inclusão 

social almejada e o desenvolvimento da plena cidadania.  

Por esta razão, a implementação e avaliação do PME 2015 -2025 deve ser ação 

compartilhada e assumida por todos os cidadãos Novogamense. 
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4.13 Melhoria da Qualidade da Educação 

 

A busca pela melhoria da qualidade da educação é a meta primordial do presente 

PME, devendo decorrer do conjunto de metas  e  estratégias contempladas nos eixos 

abordados anteriormente. 

O elemento que poderá  garantir  a  efetiva  melhoria  de  qualidade  da educação  no  

município  é  a  realização  da  avaliação  do  desenvolvimento  do processo de implantação 

do presente Plano Municipal de Educação, conforme estabelecido  anteriormente  na  meta  

19, bem  como  a  instituição  de  ações complementares  voltadas  ao  fortalecimento  e  

valorização  do  processo educativo,  não  só  no  âmbito  das  instituições  de  ensino,  

como  também  no âmbito da comunidade em geral, construindo  uma nova cultura de 

valorização do conhecimento e dos valores essenciais para a convivência social. 

 

5. DIRETRIZES  

 

As diretrizes do Plano Municipal de Educação de Novo Gama, estão em consonância 

com o Plano Nacional de Educação para o decênio de 2015-2025 determinam os caminhos 

a serem trilhados pelos educadores para atingir as metas do PME. 

I - erradicação do analfabetismo;  

II - universalização do atendimento escolar;  

III - superação das desigualdades educacionais;  

IV - melhoria da qualidade do ensino;  

V – formação para o Trabalho; 

VI – promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 

proporção do produto interno bruto;  

VIII - valorização dos profissionais da educação; 

IX- promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 

sustentabilidade socioambiental. 
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6. METAS e ESTRATÉGIAS 

 

Meta 1 do PME: 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, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos 

até o final da vigência deste PME. 

 

Estratégias: 

1.1) Estabelecer, em regime de colaboração entre a União, os Estados e o Distrito 
Federal, metas de expansão das respectivas redes públicas de educação infantil segundo 
padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais; 

 
1.2) Elaborar e executar projeto social capaz de diminuir a evasão escolar entre as 

crianças de baixa renda na educação infantil; 
 
1.3) Dar continuidade e criar programas de assistência social para que o aluno da EDI 

mantenha-se matriculado na rede pública; 
 
1.4) Criar mecanismos e realizar estudos e levantamentos de demanda em creches da 

população de até 3 anos, bem como da demanda de crianças de 4 e 5 anos , para planejar 
a oferta de vagas; 

 
1.5) Estabelecer, no primeiro ano de vigência do plano, normas, procedimentos e 

prazos para definição dos mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por 
creche; 

 
1.6) Participar de programas e projetos em regime de colaboração com os demais 

entes federados, visando à expansão e melhoria da rede física de creche e pré-escola 
pública respeitando as normas de acessibilidade, arcando com a responsabilidade 
financeira, de no mínimo 25%, legalmente atribuída ao município; 

 
1.7) Criar e aplicar instrumentos de acompanhamento e avaliação do trabalho 

desenvolvido no âmbito da Educação Infantil, com a finalidade de promover a melhoria da 
estrutura física, do quadro de pessoal, dos recursos pedagógicos, da acessibilidade e da 
qualificação profissional; 

 
1.8) Fomentar parcerias entre entidades públicas e privadas beneficentes  na área de 

educação para que haja aumento da oferta de vagas gratuitas em creches credenciadas 
junto ao Conselho Municipal de Educação;  

 
1.9) Incentivar e oportunizar a formação continuada aos professores e demais 

profissionais da rede pública de Educação Infantil primando pelo melhor atendimento e 
consolidando a qualidade nos atos de cuidar e educar; 
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1.10) Estabelecer parcerias e convênios com IES, com vistas a subsidiar a 
elaboração, acompanhamento e avaliação de projetos pedagógicos nas instituições de 
Educação Infantil, em consonância com as diretrizes curriculares nacionais vigentes e 
normas estaduais e municipais;  

 
1.11) Assegurar o atendimento das crianças do campo na Educação Infantil, por meio 

de redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação das 
escolas e o deslocamento das crianças, segundo os critérios da Secretaria Municipal de 
Educação, de forma a atender as especificidades das comunidades rurais; 

 
1.12) Garantir o acesso à creche e pré-escola e a oferta de atendimento 

complementar aos educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, assegurando a transversalidade da educação especial 
na Educação Infantil; 

 
1.13) Fomentar e participar de programas de orientação e apoio aos familiares, por 

meio da articulação das áreas da educação, saúde e assistência social, com foco no 
desenvolvimento integral das crianças de até (cinco) 5 anos de idade; 

 
1.14) Garantir e ampliar preservando as especificidades à etapa 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; 

 
1.15) 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; 

 
1.16) Promover a busca ativa junto aos órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância, preservando o direito de opção da família em relação às crianças de 
até 5 (cinco) anos; 

 
1.17) Realizar com a colaboração da União, Estados, Distrito Federal e Municípios o a 

publicação, a cada ano levantamento da demanda manifesta por educação infantil em 
creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento; 

 
1.18) Promover o acesso à educação integral as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, 

conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 
 

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

população  de  6  (seis)  a  14  (quatorze)  anos  e  garantir  que  pelo  menos 95% (noventa  

e  cinco  por  cento)  dos  alunos  concluam  essa  etapa  na  idade recomendada, até o 

último ano de vigência deste PME. 
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Estratégias: 
 

2.1) Institucionalizar o Ensino Fundamental do 6º ano ao 9º ano gradativamente na 
Rede Municipal de Ensino, no prazo de até 2 (dois) anos da vigência desse PME; 

 
2.2) Ampliar e construir Escolas Municipais para atender a alunos do ensino 

fundamental prioritariamente aos do 6º ao 9º com aplicação de no mínimo dos 25% da 
receita líquida do município, adesão à planos nacionais bem como com parcerias com 
entidades públicas e privadas; 

 
2.3) Criar mecanismos para enquadramento em área especifica dos professores da 

Rede em atuação nos anos iniciais do Ensino Fundamental que possuem formação para 
aproveitamento nos anos finais e realizar concurso público em área especifica para atender 
ao Ensino Fundamental anos finais; 

 
2.4) Firmar parcerias externas à Comunidade Escolar, visando a melhoria da 

infraestrutura da escola.  
 
2.5) Divulgar e implementar a proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino fundamental, conforme documento do 
MEC; 

 
2.6) Colaborar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios para que seja 

seguida a base nacional comum curricular que será implantada pela instancia permanente 
de negociação e cooperação; 

 
2.7) Aderir e executar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) 

alunos (as) do ensino fundamental; 
 
2.8) Desenvolver métodos que promovam a permanência e o 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; 

 
2.9) Elaborar ações para 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; 

 
2.10) Ampliar e desenvolver o acesso às tecnologias pedagógicas que combinem, de 

maneira articulada, a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o 
ambiente comunitário, considerando as especificidades da educação especial e das escolas 
do campo. 
 

2.11) Aprimorar, no âmbito do sistema de ensino, a organização flexível do trabalho 
pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar respeitando as peculiaridades 
locais, a identidade cultural, social, econômica e as condições climáticas da região; 
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2.12) Promover e Incentivar a relação das escolas com instituições e movimentos 

culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos 
(as) alunos (as) dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se 
tornem polos de criação e difusão cultural; 

 
2.13) Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das 

atividades escolares dos filhos criando oportunidades ao estreitamento das relações entre 
as escolas e as famílias com o fortalecimento dos conselhos escolares; 

 
2.14) Viabilizar a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as 

populações do campo, nas próprias comunidades; 
 
2.15) Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a 

qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de 
caráter itinerante; 

 
2.16) Oportunizar e proporcionar situações para a oferta de atividades 

extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a habilidades, inclusive 
mediante certames e concursos nacionais; 

 
2.17) Criar projetos junto à Secretaria de Cultura Desporto e Lazer a fim promover 

atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas escolas, com 
profissionais especializados em áreas especificas, interligadas a um plano de disseminação 
do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo com parceria entre União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios. 

  
 

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

15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a 

taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

 
Estratégias: 
 

3.1) Aderir a institucionalização do programa nacional de renovação do ensino médio, 
a fim de 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; 

 
3.2) Colaborar com a União, Estados, Distrito Federal e Municípios para a 

implementação da proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
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para os (as) alunos (as) de ensino médio, a serem atingidos nos tempos e etapas de 
organização deste nível de ensino, com vistas a garantir formação básica comum; 

 
3.3) Colaborar com a União, para que seja seguida a base nacional comum curricular 

que será implantada pela instancia permanente de negociação e cooperação entre a União, 
Estados, Distrito Federal e Municípios; 

 
3.4) Fomentar e incentivar a utilização de bens e espaços culturais, de forma regular, 

bem como a ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar; 
 
3.5) Colaborar para que sejam adotados mecanismos para 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 reclassifica-lo no 
ciclo escolar de maneira compatível com sua idade;  

 
3.6) Apoiar, divulgar, incentivar  a aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio – 

ENEM no Município de Novo Gama; 
 
3.7) Criar um programa de incentivo aos alunos e professores na participação do 

Exame do ensino Médio – ENEM; 
 
3.8) Fomentar e divulgar 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;  

 
3.9) Acompanhar e fortalecer 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; 

 
3.10) Promover e contribuir com a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos fora da escola, em articulação com os serviços de assistência social, 
saúde e proteção à adolescência e à juventude; 

 
3.11) Criar programas de educação e de cultura para a população urbana e do campo 

de jovens, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos, com 
qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com defasagem 
no fluxo escolar; 

 
3.12) Ampliar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem como a 

distribuição setorial das escolas de ensino médio, de forma a atender as demanda locais, 
de acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos (as); 
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3.13) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a 
qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de 
caráter itinerante; 

 
3.14) Criar  ações de articulação com os segmentos: Escola, Conselho Tutelar, 

Conselho Municipal de Educação e Ministério Público na  de prevenção à evasão motivada 
por preconceito ou quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra 
formas associadas de exclusão; 

 
3.15) Ofertar cursos nas áreas tecnológicas e cientificas por meio de parceria com o 

Instituto Federal de Educação de Goiás e  estimular a participação dos e das jovens nos 
cursos;  

 
3.16) Planejar a oferta do Ensino médio pela Rede Municipal de Ensino até o último 

ano de vigência desse PME. 
 
 
Meta 4 do PME: Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, o 

acesso à educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente 

na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de 

recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou 

conveniados. 

 
Estratégias: 
 

4.1) Realizar censo escolar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - 
FUNDEB, as matrículas dos (as) estudantes da educação regular da rede pública que 
recebam atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem 
prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e as matrículas 
efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na educação especial oferecida em 
instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas 
com o poder público e com atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei no 11.494, 
de 20 de junho de 2007; 

 
4.2) Implantar estimulação precoce, no prazo de vigência deste PME, para crianças de 

0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, a fim de proporcionar avanços no desenvolvimento escolar e 
nas práticas da vida diária, além de constituir-se como apoio a criança e à sua família. 

 
4.3) Ampliar a Implantação, ao longo deste PME, de salas de recursos multifuncionais 

e disponibilizar uma equipe para viabilizar a formação continuada de professores e 
professoras para o atendimento educacional especializado nas escolas urbanas e do 
campo; 
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4.4) Ampliar o  atendimento educacional especializado em salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas 
formas complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede 
pública de educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, 
ouvidos a família e o aluno; 

 
4.5) Formalizar a criação uma equipe especializada,  para dar suporte ao centro 

municipal de atendimento educacional especializado, articulados com instituições 
acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, assistência social, 
pedagogia e psicologia, com Neuropediatra, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Assistente Social, 
Terapeuta ocupacional, psiquiatra para apoiar o trabalho dos (as) professores da educação 
básica e os alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação; 

 
4.6) Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade nas 

instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com 
deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da 
disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, 
assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de 
ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas habilidades ou superdotação; 

 
4.7) Ofertar e ampliar a educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS 

como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, 
aos (às) alunos (as) surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, no 
Centro de Línguas, em classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do 
Decreto no 5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura 
para cegos e surdos-cegos; 

 
4.8) implantar classes especiais nas escolas (para alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que não se adéquam a 
outras organizações de turmas escolares) e classes com número de alunos reduzidas (para 
atender estudantes com comprometimentos que não se adaptam em turmas com número 
elevado de alunos). 

4.9) Combater às situações de discriminação, preconceito e violência, com vistas ao 
estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em colaboração 
com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à 
infância, à adolescência e à juventude dos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

 
4.10) Apoiar pesquisas e buscar parcerias voltadas para o desenvolvimento de 

metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com 
vistas à promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições de 
acessibilidade dos (as) estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação; 
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4.11) Promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares orientando e 
estimulando a criação de  políticas públicas e resoluções municipais  que atendam as 
especificidades educacionais de estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação que requeiram medidas de 
atendimento especializado; 

 
4.12) Criar oficinas profissionalizantes com parcerias com as Secretaria Municipais, 

Empresas e órgãos Governamentais para atender estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de forma a assegurar a 
atenção integral ao longo da vida; 

 
4.13) Realizar concurso público interno, para professores já concursados, do 

município para suprir as necessidades de profissionais especializados para atuarem em 
salas de recursos multifuncionais,  por análise do perfil e da formação na área, previsto na 
resolução do CME 2015; e garantir a oferta de professores (as) do atendimento educacional 
especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de Libras, 
guias-intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente surdos, e 
professores bilíngues; 

 
4.14) Realizar concurso público para monitor a fim suprir as necessidades de 

locomoção, alimentação e higiene dos alunos com dos alunos deficientes com transtornos 
globais com altas habilidades e doenças e limitações temporárias; 

 
4.15) Analisar e utilizar, no segundo ano de vigência deste PNE, indicadores de 

qualidade e política de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições 
públicas e privadas que prestam atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

 
4.16) Verificar junto ao Ministério da Educação, informação detalhada sobre o perfil 

das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos; 

 
4.17) Buscar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar as condições de 
apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas redes públicas de 
ensino; 

 
4.18) Buscar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar a oferta de 
formação continuada e a produção de material didático acessível, assim como os serviços 
de acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem dos 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação matriculados na rede pública de ensino; 

 
4.19) Buscar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação das 
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famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo, e criar grupos de 
superdotados para apoio e pesquisas; 

 
4.20) Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a participação das 
famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo. 
 
 
Meta 5 do PME: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3o (terceiro) ano 

do ensino fundamental. 

 
Estratégias: 
 

5.1) Criar mecanismos para estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, 
nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas 
na pré-escola, com qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores e 
com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as 
crianças; 

 
5.2) Criar e Instituir instrumentos de avaliação municipal periódicos e específicos para 

aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular as redes de 
ensino e as escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, 
implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas até o final 
do terceiro ano do ensino fundamental; 

 
5.3) Utilizar tecnologias educacionais certificadas para a alfabetização de crianças, 

assegurando a diversidade de métodos e propostas pedagógicas com recursos lúdicos 
pedagógicos; 

 
5.4) Fomentar a utilização de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a 
aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e 
sua efetividade; 

 
5.5) Incentivar a alfabetização de crianças do campo e de populações itinerantes, com 

a produção de materiais didáticos específicos, e desenvolver instrumentos de 
acompanhamento que considerem o uso da língua regional.  

 
5.6) Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a 

alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e 
práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-
graduação stricto sensu e ações de formação continuada de professores (as) para a 
alfabetização; 

 
5.7) Apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas 

especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento 
de terminalidade temporal; 
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5.8) Estruturar os espaços físicos das Escolas para facilitar atividades que promovam 

ações pedagógicas que auxiliem no processo de alfabetização. 
 

 

Meta 6 do PME: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) 

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

 
Estratégias: 

 
6.1) Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo 

integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, 
inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) 
na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas 
diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores 
em uma única escola; 

 
6.2) Aderir de acordo com a necessidade ao 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, sempre que o MEC colocar a disposição do Município; 

 
6.3) Aderir e manter em regime de colaboração com os entes da Federação , aos 

programas nacionais de ampliação e reestruturação das 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; 

 
6.4) Incentivar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais 

e esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, 
parques, museus, teatros, cinemas e planetários; 

 
6.5) Buscar parcerias a fim ofertar atividades voltadas à ampliação da jornada escolar 

de alunos (as) matriculados nas escolas da rede pública de educação básica por parte das 
entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante 
e em articulação com a rede pública de ensino; 

 
6.6) Verificar a disponibilidade das entidades filantrópicas na aplicação da gratuidade 

de que trata o art. 13 da Lei no 12.101, de 27 de novembro de 2009, em atividades de 
ampliação da jornada escolar de alunos (as) das escolas da rede pública de educação 
básica, de forma concomitante e em articulação com a rede pública de ensino; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12101.htm#art13.
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6.7) Atender às escolas do campo, conforme a necessidade, na oferta de educação 
em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, considerando-se as 
peculiaridades locais; 

 
6.8) Oportunizar a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária 
de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado 
complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria 
escola ou em instituições especializadas; 

 
6.9) Criar e executar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na 

escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado 
com atividades recreativas, esportivas e culturais. 
 
 
Meta 7 do PME: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

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

seguintes médias nacionais para o IDEB: 

 
IDEB 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino 
fundamental 

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

Novo Gama – Anos iniciais 4,9     

Anos finais do ensino 
fundamental 

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

Novo Gama – Anos finais 4,2     

 
 
Estratégias: 
 

7.1) Acompanhar e aplicar as diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base 
nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e 
desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, 
respeitada a diversidade regional, estadual e local; 

 
7.2) Assegurar que: a) no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% 

(setenta por cento) dos (as) alunos (as) do ensino fundamental e do ensino médio tenham 
alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo 
menos, o nível desejável; b) no último ano de vigência deste PME, os (as) estudantes do 
ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado 



  
 

93 
 

em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de 
estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável; 

 
7.3) verificar e analisar o conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional 

utilizando essas informações para ajustes das Redes de Ensino.  
 
7.4) Criar mecanismos para processo contínuo de auto-avaliação 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; 

 
7.5) Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às 

metas de qualidade estabelecidas 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; 

 
7.6) Associar a prestação de assistência técnica financeira à fixação de metas 

intermediarias, nos termos estabelecidos conforme pactuação voluntária entre os entes, 
priorizando sistemas e redes de ensino com IDEB abaixo da media nacional; 

 
7.7) Acompanhar 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 buscar a incorporação do 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; 

 
7.8) Trabalhar os indicadores específicos de avaliação, desenvolvidos pelo MEC, da 

qualidade da educação especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para 
surdos; 

 
7.9) Buscar orientação junto ao MEC e desenvolver ações de forma a atingir as metas 

do IDEB, diminuindo a diferença entre as escolas da Rede de Ensino Municipal com os 
menores índices e a média nacional, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo 
pela metade, até o último ano de vigência deste PME, as diferenças entre as médias dos 
índices dos Estados, Distrito Federal  e do Município; 

 
7.10) Acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores 

do sistema nacional de avaliação da educação básica e do Ideb, relativos às escolas, às 
redes públicas de educação básica e aos sistemas de ensino da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, assegurando a contextualização desses resultados, com 
relação a indicadores sociais relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos 
(as) alunos (as), e a transparência e o acesso público às informações técnicas de 
concepção e operação do sistema de avaliação; 
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7.11) Observar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da 
aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA, tomado como 
instrumento externo de referência, internacionalmente reconhecido; 

 
7.12) Fomentar a utilização de  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 a aprendizagem, assegurada a diversidade de 
métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos 
educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de 
ensino em que forem aplicadas; 

 
7.13) Manter e Ampliar o sistema existente de transporte gratuito para estudantes do 

campo que necessitem de transporte na faixa etária da educação escolar obrigatória, 
mediante adesão a programas que preveem a 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; 

 
7.14) Acompanhar e analisar as  pesquisas desenvolvidas  de modelos alternativos de 

atendimento escolar para a população do campo que considerem as especificidades locais 
e as boas práticas nacionais e internacionais; 

 
7.15) Planejar mecanismos, até o quinto ano de vigência deste PME, que promovam 

acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e proporcionar 
um laboratório de informática com um computador por aluno/turma até o final da década, 
nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização pedagógica das 
tecnologias da informação e da comunicação; 

 
7.16) Fomentar a participação do Conselho Escolar na rede Municipal de Ensino  

apoiando tecnicamente a gestão escolar mediante orientação para a aplicação correta de 
recursos financeiros na escola, garantindo a participação da comunidade escolar no 
planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao 
efetivo desenvolvimento da gestão democrática; 

 
7.17) Ampliar programas e ações de atendimento ao (à) aluno (a), em todas as etapas 

da educação básica, por meio adesão aos programas suplementares de material didático-
escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde ofertados pelo MEC e demais órgãos 
da educação; 

 
7.18) Assegurar a todas as escolas públicas de educação básica tenham acesso a 

energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos 
resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens 
culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício 
escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência; 
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7.19) Aderir e manter, em regime de colaboração, programa nacional de 
reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando à equalização 
regional das oportunidades educacionais; 

 
7.20) Prover em regime de colaboração, a aquisição de equipamentos e recursos 

tecnológicos digitais incentivando sua utilização pedagógica no ambiente escolar em todas 
as escolas públicas da educação básica, e implementar as condições necessárias para a 
universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais 
de computadores, inclusive a internet; 

 
7.21) Observar e cumprir os parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da 

educação básica, a serem utilizados como referência para infraestrutura das escolas, 
recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como instrumento para 
adoção de medidas para a melhoria da qualidade do ensino; 

 
7.22) Criar mecanismos para informatizar a gestão das escolas públicas e da 

secretaria de educação Municipal, bem como aderir e participar de programa nacional de 
formação inicial e continuada para o pessoal técnico das secretarias de educação; 

 
7.23) Criar e desenvolver projetos 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 
providências adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente 
escolar dotado de segurança para a comunidade; 

 
7.24) Criar mecanismos para acolhimento de inclusão e permanência na escola para 

adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação 
de rua, assegurando os princípios da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da 
Criança e do Adolescente; 

 
7.25) Garantir nos currículos escolares,  conteúdos sobre a história e as culturas afro-

brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos 10.639, 
de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a 
implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações 
colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos 
escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil; 

 
7.26) Consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de 

populações itinerantes respeitando a articulação entre os ambientes escolares e 
comunitários e garantindo: o desenvolvimento sustentável e preservação da identidade 
cultural; a participação da comunidade na definição do modelo de organização pedagógica 
e de gestão das instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas 
particulares de organização do tempo; a oferta bilíngue na educação infantil e nos anos 
iniciais do ensino fundamental, em língua regional e em língua portuguesa; a reestruturação 
e a aquisição de equipamentos; buscar parcerias para a oferta de programa para a 
formação inicial e continuada de profissionais da educação; e o atendimento em educação 
especial; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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7.27) Observar os currículos nacionais e desenvolver e propostas pedagógicas 
específicas para educação escolar para as escolas do campo, incluindo os conteúdos 
culturais correspondentes às respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das 
práticas socioculturais e da língua regional, produzindo e disponibilizando materiais 
didáticos específicos para os (as) alunos (as) com deficiência; 

 
7.28) Desenvolver projetos para mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, 

articulando a educação formal com experiências de educação popular e cidadã, com os 
propósitos de que a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar 
o controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais; 

 
7.29) 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; 

 
7.30) Universalizar mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas de 

saúde e da educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de 
educação básica por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde; 

 
7.31) Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, 

prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos 
(das) profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional; 

 
7.32) Aderir e fortalecer ,com a colaboração técnica e financeira da União, em 

articulação com o sistema nacional de avaliação, o sistemas estaduais de avaliação da 
educação básica , com participação, por adesão das redes municipais de ensino, para 
orientar as políticas públicas e as práticas pedagógicas, com o fornecimento das 
informações às escolas e à sociedade; 

 
7.33) Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano 

Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de professores, 
bibliotecários e agentes da comunidade para atuar como mediadores e da leitura, de acordo 
com a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem; 

 
7.34) Garantir a participação de professores e alunos no Programa Nacional de 

Formação com parcerias entre Estados ,Municípios e o Distrito Federal, para promover e 
consolidar politica de preservação da memoria Nacional; 

 
7.35) Verificar a regulação oferta da educação básica pela iniciativa privada, de forma 

a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação; 
 
7.36) Criar projetos que estimule às escolas a melhorar o desempenho no Ideb, de 

modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar. 
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Meta 8 do PME: Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e 

nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, (atualmente 8,7) 12 (doze) anos de estudo no 

último ano de vigência deste Plano, para as populações 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) Criar e desenvolver projetos escolares, aderir a programas e utilizar tecnologias 
para correção de fluxo,  para acompanhamento pedagógico individualizado e para 
recuperação e progressão parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar 
defasado, considerando as especificidades dos segmentos populacionais considerados; 

 
8.2) Aderir a programas de educação de jovens e adultos para segmentos 

populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem idade-série, 
associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, após a 
alfabetização inicial; 

 
8.3) Criar parcerias com empresas públicas e privadas para promover estágio 

remunerado para aqueles que sejam matriculados e frequentes na Educação de Jovens e 
Adultos; 

 
8.4) Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos 

fundamental e médio, mediante resolução do Conselho Municipal de Educação e  , a alunos 
sem documentação, que comprove sua escolaridade por meio de avaliação que contemple 
aferição de conteúdos adquiridos, habilidades e desempenho para inserção em serie 
adequada; 

 
8.5) Divulgar a oferta gratuita de educação profissional técnica em parcerias com 

entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os 
segmentos populacionais considerados; 

 
8.6) Buscar parcerias com Universidades Públicas e Privadas para capacitar 

profissionais a fim de atuar na Educação profissional técnica; 
 
8.7) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 

acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos 
populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo e colaborar com os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a garantia de frequência e apoio à 
aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as) estudantes 
na rede pública regular de ensino; 
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8.8) Criar mecanismo para promover a busca ativa de jovens fora da escola 
pertencentes aos segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de 
assistência social, saúde, proteção à juventude e entidades civis da comunidade. 

 
 
Meta 9 do PME: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou 

mais para 96% (noventa e seis por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PME, 

erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (trinta 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; 

 
9.2) Criar mecanismo para realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino 

fundamental e médio incompletos, para identificar a 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) Oferecer o Ensino Fundamental e o Ensino Médio na modalidade de Educação de 

Jovens e Adultos no período diurno. 
 
9.5) Buscar benefício adicional junto a programa nacional de transferência de renda 

para jovens e adultos que frequentarem cursos de alfabetização; 
 
9.6) 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; 

 
9.7) Criar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de 

alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade; 
 
9.8) Buscar parcerias em ações de atendimento ao (à) estudante da educação de 

jovens e adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, 
inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a 
área da saúde; 

 
9.9) Assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino 

fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos 
penais, assegurando-se formação específica dos professores e das professoras e 
implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração; 
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9.10) Criar e buscar apoio financeiro para projetos inovadores na educação de jovens 
e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades 
específicas desses (as) alunos (as); 

 
9.11) Fomentar incentivos que integrem os segmentos empregadores, públicos e 

privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada de trabalho 
dos empregados e das empregadas com a oferta das ações de alfabetização e de 
educação de jovens e adultos; 

 
9.12) Aderir a 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; 

 
9.13) Considerar, nas propostas pedagógicas escolares dos Jovens e Adultos as 

necessidades dos idosos, com vistas à promoção de políticas de erradicação do 
analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e 
esportivas, à 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 do PME: Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à 

educação profissional. 

 
Estratégias: 
 

10.1) Criar programa Municipal de educação de jovens e adultos voltado à conclusão 
do ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão 
da educação básica, no prazo máximo de 2(dois) de vigência desse PME; 

 
10.2) Expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a 

formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a 
elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora; 

 
10.3) Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação 

profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público da 
educação de jovens e adultos e considerando as especificidades das populações 
itinerantes e do campo, inclusive na modalidade de educação a distância; 
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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 articulada 
à educação profissional; 

 
10.5) Aderir a programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos 

voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na 
educação de jovens e adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade 
à pessoa com deficiência; 

 
10.6) 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 e alunas; 

 
10.7) 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 articulada à educação profissional; 

 
10.8) Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores e 

trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com 
apoio de entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e de 
entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação 
exclusiva na modalidade; 

 
10.9) Aderir a programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações 

de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que  contribuam para garantir 
o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de jovens 
e adultos articulada à educação profissional; 

 
10.10) Orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à 

educação profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos 
estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e das 
professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração; 

 
10.11) Implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos 

trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação 
inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio. 
 
 
Meta 11 do PME: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

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

no segmento público. 
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Estratégias: 
 

11.1) Criar parcerias União, Estados, Distrito Federal e Municípios para implantação 
da educação profissional técnica de nível médio na Rede Federal de Educação Profissional, 
Científica e Tecnológica, levando em consideração a responsabilidade dos Institutos na 
ordenação territorial, sua vinculação com arranjos produtivos, sociais e culturais locais e 
regionais, bem como a interiorização da educação profissional; 

 
11.2) Viabilizar a oferta de educação profissional técnica de nível médio nas redes 

públicas estaduais de ensino; 
 
11.3) Fomentar a expansão da oferta 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; 

 
11.4) Estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível 

médio e do ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao 
itinerário formativo do aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade 
profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude; 

 
11.5) Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de 

certificação profissional em nível técnico, incluindo o Centro Municipal de Línguas; 
 
11.6) Criar parcerias a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica 

de nível médio pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com 
atuação exclusiva na modalidade; 

 
11.7) Divulgar a oferta de financiamento estudantil à educação profissional técnica de 

nível médio oferecida em instituições privadas de educação superior; 
 
11.8) Divulgar e acompanhar o sistema de avaliação da qualidade da educação 

profissional técnica de nível médio das redes escolares públicas e privadas; 
 
11.9) Promover o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação 

profissional para as populações do campo de acordo com os seus interesses e 
necessidades; 

 
11.10) Promover a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as 

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação; 

 
11.11) Aderir aos programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade 

acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à permanência dos (as) 
estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio; 
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11.12) Reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e permanência 
na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas 
afirmativas, na forma da lei; 

 
11.13) Consultar e analisar sistema nacional de informação profissional, articulando a 

oferta de formação das instituições especializadas em educação profissional aos dados do 
mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais e de 
trabalhadores. 
 
 
Meta 12 PME: Elevar a taxa bruta  de  matrícula  na educação  superior  para  50% 

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

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

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

público. 

 
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) Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para 

a formação de professores e professoras para a educação básica, sobretudo nas áreas de 
ciências e matemática, bem como para atender ao défice de profissionais em áreas 
específicas; 

 
12.5) Divulgar as politicas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos 

estudantes de instituições publicas bolsistas de instituição privação das, de educação 
superior e beneficiarias de fundo de beneficiamento estudantil-FIES, de que trata a lei nº 
10.260, de 12 de junho de 2001, na educação superior, de modo  reduzir as desigualdades 
étnicos-raciais e ampliar as taxas de acesso permanência na educação superior de 
estudantes egressos da escola pública, afrodescendentes e indígenas e de estudantes com 
deficiência, transtornos globais e desenvolvimento e altas habilidades e superdotado de 
forma a apoia seu sucesso acadêmico; 

 
12.6) Assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, na 

forma da legislação; 
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12.7) Ampliar a oferta de estágio como parte da formação na educação superior; 
 
12.8) Ampliar  a  participação  proporcional  de  grupos  historicamente  

desfavorecidos  na educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, 
na forma da lei; 

 
12.10) Assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação superior, 

na forma da legislação; 
 
12.11) Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação 

entre formação,  currículo,  pesquisa  e  mundo  do  trabalho,  considerando  as  
necessidades econômicas, sociais e culturais do País;  

 
12.12)  Consolidar  e  ampliar  programas  e  ações  de  incentivo  à  mobilidade  

estudantil  e docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e 
internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior; 

 
12.13) Aderir atendimento  específico  a  populações  do  campo  e comunidades , em  

relação  a  acesso,  permanência,  conclusão  e formação  de  profissionais para atuação 
nessas populações; 

 
12.14) Mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível 

superior, destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências e matemática, 
considerando as necessidades do desenvolvimento do País, a inovação tecnológica e a 
melhoria da qualidade da educação básica; 

 
12.15)  Divulgar programa  de  composição  de  acervo  digital  de referências 

bibliográficas  e  audiovisuais  para  os  cursos  de  graduação,  assegurada  a  
acessibilidade  às pessoas com deficiência; 

 
12.16)  Divulgar os processos  seletivos  nacionais  e  regionais  para  acesso  à  

educação superior como forma de superar exames vestibulares isolados; 
 
12.17) Divulgar as vagas ociosas em cada período letivo na educação superior 

pública. 
 

 
Meta 13 do PME: Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de 

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

(trinta e cinco por cento) doutores. 
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Estratégias: 
 

13.1) Analisar o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, 
fortalecendo as ações de avaliação, regulação e supervisão;  

 
13.2) Divulga o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE, de modo a 

ampliar o quantitativo de estudantes e de áreas avaliadas no que diz respeito à 
aprendizagem resultante da graduação; 

 
13.3) Observar a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por 

meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela Comissão Nacional 
de Avaliação da Educação Superior - CONAES, integrando-os às demandas e 
necessidades das redes de educação básica, de modo a permitir aos graduandos a 
aquisição das qualificações necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros 
alunos (as), combinando formação geral e específica com a prática didática, além da 
educação para as relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das pessoas 
com deficiência; 

 
13.4) Acompanhar a substituição do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - 

ENADE aplicado ao final do primeiro ano do curso de graduação pelo Exame Nacional do 
Ensino Médio - ENEM, a fim de apurar o valor agregado dos cursos de graduação; 

 
13.5)  Aderir  consórcios  entre  instituições  públicas  de  educação superior,  com  

vistas  a  potencializar  a  atuação  regional,  inclusive  por  meio  de  plano  de 
desenvolvimento  institucional  integrado,  assegurando  maior  visibilidade  nacional  e 
internacional às atividades de ensino, pesquisa e extensão; 

 
13.6) Promover  a  formação  inicial  e  continuada  dos  (as)  profissionais  técnico-

administrativos da educação superior; 
 
13.7) Firmar convênios com instituições públicas e privadas de Ensino Superior para 

oferecer formação em mestrado e doutorado prioritariamente aos professores da Rede 
Pública de ensino em efetivo exercício no prozo de 2 (dois) anos deste PME. 

 
 
Meta 14 do PME: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto 

sensu. 

 
Estratégias: 
 

14.1) Incentivar a busca por financiamento da pós-graduação stricto sensu por meio 
das agências oficiais de fomento; 

 
14.2) Realizar adesões junto  Coordenação  de aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior - CAPES e as agências estaduais de fomento à pesquisa; 
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14.3) Divulgar o financiamento estudantil por meio do Fies à pós-graduação stricto 
sensu; 

 
14.4) Aderir a oferta de cursos de pós-graduação stricto sensu, utilizando inclusive 

metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância ofertadas pelo MEC; 
 
14.5) Aderir à ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e para 

favorecer o acesso das populações do campo a programas de mestrado e doutorado; 
 
14.6) Aderir a programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente os de 

doutorado, nos campi novos abertos em decorrência dos programas de expansão e 
interiorização das instituições superiores públicas ofertados pelo MEC; 

 
14.7) Buscar inclusão em programa de acervo digital de referências bibliográficas para 

os cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência; 
 
14.8) Estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação stricto 

sensu, em particular aqueles ligados às áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química, 
Informática e outros no campo das ciências; 

 
14.9) Consolidar programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da 

pesquisa e da pós-graduação brasileiras, incentivando a atuação em rede e o 
fortalecimento de grupos de pesquisa; 

 
14.10) Estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de 

recursos humanos que valorize a diversidade regional e a biodiversidade da região 
amazônica e do cerrado, bem como a gestão de recursos hídricos no semiárido para 
mitigação dos efeitos da seca e geração de emprego e renda na região; 

 
14.11) Estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES e das ICTs, de modo a 

incrementar a inovação e a produção e registro de patentes. 
 
 
Meta 15 do PME: Garantir em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME, política nacional 

de formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III 

do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os 

professores e as professoras da educação básica possuam formação específica de nível 

superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

 
Estratégias: 
 

15.1) Atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico 
das necessidades de formação de profissionais da educação e da capacidade de 
atendimento, por parte de instituições públicas e comunitárias de educação superior 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
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existentes nos Estados, Distrito Federal e Municípios, e defina obrigações recíprocas entre 
os partícipes; 

 
15.2) Firmar convenio visando consolidar o financiamento estudantil a estudantes 

matriculados em cursos de licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior - SINAES, na forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 
2004, inclusive a amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede pública de 
educação básica; 

 
15.3) Criar 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; 

 
15.4) Aderir e disponibilizar plataforma eletrônica para organizar a oferta e as 

matrículas em cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação, bem 
como para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos; 

 
15.5) Valorizar, nos concursos e processos seletivos, a formação acadêmica de nível 

superior voltada ao conhecimento e reflexão das demandas da rede pública de educação 
básica, em especial, ao nível educacional pretendido. 

 
15.6) Promover o acesso cursos regulares de capacitação para profissionais da 

educação da Rede Pública Municipal de Ensino com vistas à formação continuada e 
valorização e a qualificação profissional; 

 
15.7) Firmar parcerias e convênios com instituições privadas e públicas com vistas a 

capacitação a fim ofertar uma educação pública de qualidade; 
 
15.8) Incentivar de acordo com os critérios estabelecidos no Plano de Careira e 

Estatuto do Magistério Público Municipal de Novo Gama - GO a participação em cursos e 
programas de formação na área de atuação, aos integrantes do quadro do magistério que 
não possuem a titulação especificada no caput da presente meta; 

 
15.9) Analisar a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação 

pedagógica de forma a assegurar o foco no aprendizado do(a) aluno(a); 
 
15.10)  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; 

 
15.11) Realizar levantamento de dados para verificar o quantitativo de professores em 

efetivo exercício, que atuam em disciplinas especificas sem a devida certificação; 
 
15.12) Implementar cursos e programas especiais para assegurar formação específica 

na educação  superior,  nas  respectivas  áreas  de  atuação,  aos  docentes  com  
formação  de  nível médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área 
diversa da de atuação docente, em efetivo exercício;  

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2004/Lei/L10.861.htm
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15.13)  Fomentar  a  oferta  de  cursos  técnicos  de  nível  médio  e  tecnológicos  de  
nível superior  destinados à formação,  nas respectivas áreas de  atuação,  dos (as) 
profissionais  da educação de outros segmentos que não os do magistério; 

 
15.14) Fomentar política  nacional  de formação continuada para os (as) profissionais 

da educação de outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de 
colaboração entre os entes federados; 

 
15.15) Aderir a e divulgar programa de concessão de bolsas de estudos para que os 

professores de idiomas  das  escolas  públicas  de  educação  básica  realizem  estudos  de  
imersão  e aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as línguas que 
lecionem; 

 
15.16)  Aderir a programas  de  formação  docente  para  a  educação  profissional  

que valorizem a experiência prática, por meio da oferta, nas redes federal e estaduais de 
educação profissional,  de  cursos  voltados  à  complementação  e  certificação  didático-
pedagógica  de profissionais experientes; 

 
15.17) Criar banco de dados para subsidiar o controle de pessoal com formação 

superior , pós-graduação referente ao quantitativo, lotação, cargo e função. 
 
 
Meta 16 do PME: Formar, em nível de pós-graduação, no mínimo 80% (oitenta por cento) 

dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, 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: 
 

16.1) Realizar, em regime de colaboração com as Redes de Ensino Estaduais, 
Municipais e Privadas o planejamento estratégico para dimensionamento da demanda por 
formação continuada e fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de 
educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios; 

 
16.2) Aderir e divulgar a programa nacional de composição de acervo de obras 

didáticas, paradidáticas e de literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a 
bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo 
de outros, a serem disponibilizados para os professores e as professoras da rede pública 
de educação básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura 
da investigação; 
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16.3) Fomentar o acesso  e divulgar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos 
professores e das professoras da educação básica, disponibilizando gratuitamente 
materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível; 

 
16.4) Buscar inclusão e divulgar os programas de oferta de bolsas de  estudo  para 

pós-graduação dos professores e das professoras e demais profissionais da educação 
básica; 

 
16.5) Fomentar a formação dos professores e das professoras das escolas públicas 

de educação básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e 
Leitura e da instituição de programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a 
bens culturais pelo magistério público. 
 
 
Meta 17 do PME: Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de 

educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais 

profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME. 

 
Estratégias: 
 

17.1) Criar de fórum permanente, para representação junto a União, aos Estados, ao 
Distrito Federal, aos Municípios e aos trabalhadores da educação, para acompanhamento a 
atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica; 

 
17.2)  Constituir  como  tarefa  do  fórum  permanente  o  acompanhamento  da  

evolução salarial  por  meio  de  indicadores  da  Pesquisa  Nacional  por  Amostra  de  
Domicílios  -  PNAD, periodicamente divulgados pela Fundação Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE; 

 
17.3) Reestruturar Plano de Carreira e Estatuto do Magistério Público no primeiro 

semestre de vigência desse PME com revisão anual em fevereiro de cada ano, 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 e Parece CNE/CEB Nº 18/2012, 
com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único 
estabelecimento escolar; 

 
17.4)  Acompanhar a ampliação da  assistência  financeira  específica  da  União  aos  

entes  federados  para implementação de políticas de valorização dos (as) profissionais do 
magistério, em particular o piso salarial nacional profissional. 
 
 
Meta 18 do PME: Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de  Carreira 

para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de 

ensino e, para  o  plano  de  Carreira  dos  (as)  profissionais  da  educação  básica  pública,  

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
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tomar  como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos 

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

 
Estratégias: 
 

18.1) 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, dos respectivos 
profissionais do magistério e 80% (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 encontrem vinculados; 

 
18.2) Criar comissão paritária de avaliação nas redes públicas de educação básica, 

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; 

 
18.3) Aderir a programa a ser realizado pelo Ministério da Educação, a cada 2 (dois) 

anos a partir do segundo ano de vigência deste PME, prova nacional para subsidiar os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, na realização de concursos públicos de 
admissão de profissionais do magistério da educação básica pública;  

 
18.4) Garantir, no planos de Carreira dos profissionais da educação do Município, 

licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-
graduação stricto sensu; 

 
18.5) Realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PME, 

levantamento de dados para subsidiar o censo do MEC ,dos (as) profissionais da educação 
básica de outros segmentos que não os do magistério;  

 
18.6)  Considerar  as  especificidades  socioculturais  das  escolas  do  campo  no 

provimento de cargos efetivos para essas escolas; 
 
18.7) Priorizar o repasse de transferências federais voluntárias, na área de educação, 

para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios que tenham aprovado lei específica 
estabelecendo planos de Carreira para os (as) profissionais da educação; 

 
18.8) Garantir a Criação de comissão paritária permanente de profissionais da 

educação no sistemas de ensino, em todas as instâncias do Município, para subsidiar os 
órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação dos planos de 
Carreira. 
 
 

Meta 19 do PME: Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da 

gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e 
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à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico do Município e da União para tanto. 

 
Estratégias: 
 

19.1) Aderir ao repasse de transferências voluntárias da União na área da educação 
para os entes federados que tenham aprovado legislação específica que regulamente a 
matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que considere, 
conjuntamente, para a nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de 
mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar; 

 
19.2)  Implantar no prazo de dois ano de vigência desse plano, eleições diretas e 

secretas para diretor (a) escolar com a participação da comunidade escolar , sendo 
realizada com a organização do Conselho Municipal de Educação e os Conselhos 
Escolares; 

 
19.3) Criar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) do conselho 

de acompanhamento e controle social do Fundeb, do conselho de alimentação escolar, do 
conselho municipal de educação e de outros e aos (às) representantes educacionais em 
demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses 
colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de 
transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções; 

 
19.4) Criar Fórum Permanente de Educação Paritário, com o intuito de coordenar as 

conferências municipais bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PME; 
 
19.5) Estimular, em toda a rede de educação básica, a constituição e o fortalecimento 

de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-se lhes, inclusive, espaços 
adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação 
orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações; 

 
19.6) Garantir a permanência e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos 

municipais de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão 
escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, 
assegurando-se condições de funcionamento autônomo; 

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

seus familiares na formulação 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; 

 
19.8) Estimular e orientar os processos de autonomia pedagógica, administrativa e de 

gestão financeira nos estabelecimentos de ensino; 
 
19.9) Desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem 

como aplicar prova municipal específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos 
para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão. 
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Meta 20 do PME: Ampliar o  investimento  público  em  educação  pública  de  forma  a  

atingir,  no mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do 

País no 5 o (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o  equivalente a 10% (dez por 

cento) do PIB ao final do decênio. 

 
Estratégias: 
 

20.1) Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os 
níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando-se as políticas de 
colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes do art. 60 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1o do art. 75 da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, que tratam da capacidade de atendimento e do esforço fiscal de cada 
ente federado, com vistas a atender suas demandas educacionais à luz do padrão de 
qualidade nacional; (pode-se reescrever essas metas sobre o acompanhamento das verbas 
municipais); 

 
20.2) Analisar os mecanismos de acompanhamento e aplicar a arrecadação da 

contribuição social do salário-educação; 
 
20.3) Investir manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos recursos 

vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, na forma da lei específica, a 
parcela da participação no resultado ou da compensação financeira pela exploração de 
petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de cumprimento da meta prevista 
no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição Federal; 

 
20.4) Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos 

do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, a 
transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em 
educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais 
eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de conselhos de 
acompanhamento e controle social do Fundeb, com a colaboração entre o Ministério da 
Educação, as Secretarias de Educação dos Estados e dos Municípios e os Tribunais de 
Contas da União, dos Estados e dos Municípios; 

 
20.5) Analisar os estudos e o acompanhamento regular dos investimentos e custos 

por aluno da educação básica e superior pública, em todas as suas etapas e modalidades 
realizados pelo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
– INEP; 

 
20.6) Acompanhar a implantação do Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, 

referenciado no conjunto de padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional  e 
cujo financiamento será  calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao 
processo de ensino-aprendizagem e será progressivamente reajustado até a 
implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ; 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#adctart60.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art75§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art75§1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art212
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art214vi
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art48p.
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20.7) Reivindicar, junto à União, a  complementação de recursos financeiros para que 
o município possa  atingir o valor do Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi ,até a 
implementação plena do Custo Aluno Qualidade – CAQ, como parâmetro para o 
financiamento da educação de todas etapas e modalidades da educação básica, a partir do 
cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com 
investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais 
profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação 
de instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-
escolar, alimentação e transporte escolar; 

 
20.8)  Acompanhar a implementação do CAQ que será definido no prazo de 3 (três) 

anos e será continuamente ajustado, com base  em  metodologia  formulada  pelo  
Ministério  da  Educação  -  MEC,  e  acompanhado  pelo Fórum  Municipal de  Educação  -  
FME,  pelo  Conselho  Municipal  de  Educação  -  CME  e  pelas Comissões  de  Educação  
da  Câmara  dos  Vereadores  e  de  Educação; 

 
20.9) Regulamentar do parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da Constituição Federal, 

no prazo de 2 (dois) anos, por lei complementar, de forma a estabelecer as normas de 
cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, em matéria 
educacional, e a articulação do sistema nacional de educação em regime de colaboração, 
com equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e efetivo cumprimento 
das funções redistributiva e supletiva da União no combate às desigualdades educacionais 
regionais, com especial atenção às regiões Norte e Nordeste; 

 
20.10) Buscar junto a União, de acordo com a Lei,  a complementação de recursos 

financeiros caso o município não consiga atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do 
CAQ; 

 
20.11) Fazer cumprir a Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando padrão de 

qualidade na educação básica, em cada sistema e rede de ensino, aferida pelo processo de 
metas de qualidade aferidas por institutos oficiais de avaliação educacionais; 

 
20.12) Definir critérios para distribuição dos recursos adicionais dirigidos à educação 

ao longo do decênio, que considerem a equalização das oportunidades educacionais, a 
vulnerabilidade socioeconômica e o compromisso técnico e de gestão do sistema de 
ensino, a serem pactuados na instância prevista no § 5o do art. 7o desta Lei; 

 
20.13) Aplicar os recursos legalmente vinculados à Educação, de competência do 

poder público municipal, e buscar fontes complementares de financiamento; 
 
20.14) Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que promovam a transparência e 

o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em educação; 
 
20.15) Divulgar regularmente os indicadores de investimento e tipo de despesa per 

capita por aluno nas etapas da educação  de  responsabilidade  do município. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art23
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art211
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7§5
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EJA - Educação de Jovens e Adultos 
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ANEXO 1 – Lei nº 13.005, de 25 de Junho de 2014. 
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ANEXO 2 – Portaria SME Nº 198/2014. 
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ANEXO 3 – Lei nº 1.509, de 03 de Junho de 2015. 
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