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1. APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Educação (PME) de Brejinho - PE para o decênio 2015–

2025, documento ora apresentado, constitui-se em um planejamento de longo prazo, 

que abrange um conjunto de medidas para aperfeiçoar a participação cidadã, a gestão 

democrática, o financiamento da educação, a atualização do currículo, a valorização 

dos profissionais do magistério, entre outros, contendo metas e estratégias voltadas 

para a universalização, democratização da educação e oferta de uma educação de 

qualidade social, pautada nos valores humanos, na inclusão, igualdade, diversidade e 

promoção da justiça social. 

A sua elaboração, em cumprimento ao Artigo 8º da Lei Federal nº. 13.005 de 25 

de junho de 2014, é resultado de um processo de construção coletiva, tendo sido 

gestado em diversos espaços de debates, através da participação de múltiplos sujeitos 

sociais e políticos. 

Na elaboração do PME, foram realizados diagnósticos para verificar as 

necessidades educacionais da cidade de Brejinho, mediante discussões e debates 

realizados nas escolas, em fóruns, em plenárias livres, em reuniões com 

representantes da categoria do Magistério, em Conferências Livres, promovidas pelo 

FME e com os representantes da sociedade civil.  O trabalho foi acompanhado pela 

Secretaria Municipal de Educação de Brejinho (SME) em parceria com o FME , com 

vistas à construção de um plano que atendesse à realidade e às necessidades 

específicas do município, articulado com os Planos Nacional e Estadual de Educação, 

PNE e PEE, respectivamente.  

Esse processo está em consonância com as perspectivas atuais de definição 

das políticas educacionais no Brasil que, sobretudo nos últimos anos, recebeu uma 

influência decisiva de movimentos de mobilização da sociedade, no sentido de articular 

a educação com as políticas de Estado, resultante de uma ampla participação dos 

diversos setores da sociedade civil e política. 

Ressalta-se que as metas e estratégias apontam para perspectivas 

transformadoras e emancipatórias para a educação de Brejinho, sendo delineadas com 

base na legislação educacional e na realidade municipal por meio de um mapeamento 

da situação socioeconômica, demográfica e, principalmente, educacional, assim como 

na identificação de problemas, dificuldades e avanços alcançados. 
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2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS E FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA  

 No ano de 1928, os poucos moradores que habitavam nesta localidade, procuram 

aperfeiçoar a ideia de uma reunião para tratar da possibilidade da ampliação de um 

lugarejo já existente e torná-lo mais conhecido, o qual já era ponto de parada para os 

comerciantes de São José do Egito, Teixeira e Itapetim, chamados de almocreves ou 

mascates os quais desciam dos animais com as mercadorias que almocrevavam onde 

também já vendiam seus produtos as famílias que existiam no lugar 

. Para marcar este encontro histórico, foi convidado o padre Sebastião Rabelo 

para celebrar uma missa na casa do senhor Emanoel Simão de Lima no dia 13 de 

fevereiro de 1928. Foi quando Brejinho ainda denominado de Tamboril deu seu 

primeiro passo para a cidade que hoje existe. Estavam presentes vários moradores da 

redondeza, os quais apoiaram essa ideia entre eles se destacaram Félix Moisés, Pedro 

Sampaio da Silva e José Gomes Sobrinho que tiveram a generosidade de doar o 

patrimônio para ampliação do lugarejo, iniciando-se a construção de casas dentro das 

possibilidades de cada um que, aumentou rapidamente o número de casas 

construídas. Tendo como primeiro comerciante o senhor José Nunes do Brejo, em 

seguida, surgiram outros que muito contribuíram para o desenvolvimento como: 

Manoel Rezende de França (Manoel Lulu) com uma pequena indústria de descaroçar 

algodão, o senhor Artur Rocha com uma pequena bodega entre outros. Na sequência 

veio à ideia da construção de uma capela que teve o incentivo e o apoio do Padre João 

Leite de Andrade a qual foi construída pelos próprios moradores, após a construção os 

moradores pensaram em um padroeiro e chegaram a conclusão que seria São 

Sebastião, sendo aprovado pelo Bispo de Pesqueira Dom José Lopes Sobrinho, 

doador da imagem ainda hoje existente, o padre João Leite de Andrade também muito 

contribuiu para a o desenvolvimento de Brejinho.                                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

Foto aérea de Brejinho – 1975 

(Arquivo da SME) 



 
 

25 
         2015-2025 – Alinhando os Planos em prol de uma educação de qualidade. 

 

 

  O município de Brejinho pertenceu a Itapetim como distrito até o mês de 

dezembro de 1963 e como capela, até o dia 22 de agosto de 2008. Brejinho 

emancipou-se de Itapetim no dia 20/12/1963, projeto trabalhado pelo deputado 

estadual Walfredo Paulino de Siqueira e sancionado pelo governador Miguel Arraes de 

Alencar. A festa de emancipação aconteceu no dia 3 de Janeiro de 1964 tendo como 

prefeito interino Ivo Vicente Ferreira, empossado em 31/01/1964. O qual administrou o 

município até 31 de Janeiro de 1965.   

O primeiro prefeito eleito pelo povo foi o senhor José Severino de Araújo foi 

eleito em 15 de novembro de 1964 empossado em 31 de janeiro de 1965, 

administrando assim o município até 31/01/1969; O atual chefe do Poder Executivo 

Municipal é o Senhor José Vanderlei da Silva que concluirá seu mandato no dia 31 de 

dezembro de 2016. Estas informações forma fornecidas pela Senhora Áurea Ferreira 

da Silva e Lira, moradora do município de Brejinho. (Fonte: IBGE 2010; Professora 

Áurea Ferreira da Silva). 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto aérea de Brejinho – 2005 

(Arquivo da SME) 
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3. ASPECTOS FÍSICOS E GEOGRÁFICOS 

Brejinho localiza-se a uma latitude 07º20′56,4″ Sul e a uma longitude 37º17′9,65″ 

Oeste, e a uma altitude de 637 metros. A cidade foi agraciada por guardar o Local onde 

nasce o Rio Pajeú, afluente do Rio São Francisco. Possui Solo arenoso, pedregoso, 

rochoso; seu relevo é fortemente ondulado onde há a predominância de uma 

vegetação de Caatinga hiperxerófila; O município está localizado no Polígono das 

secas , onde o clima predominante é o semiárido quente, com temperaturas variando 

entre 20ºC e 26ºC, sua precipitação pluviométrica média anual é igual a 641,8 

milímetros, sendo os meses mais chuvosos de Março e Abril. De acordo com o último 

Censo do IBGE a população de Brejinho é formada por 7.307 habitantes distribuídos 

numa área total de 106,276 habitantes e IDH de 0,574. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa do município de Brejinho 

 (Acervo da SME) 
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4. INFRAESTRUTURA MATERIAL 

  

4.1 Energia:  

Entre os anos de 1964 e 1970 Brejinho começa a receber o fornecimento de 

energia pela Celpe, uma empresa com mais de 3,2 milhões de clientes, a Companhia 

Energética de Pernambuco (Celpe) leva energia elétrica a 184 municípios, ao distrito 

de Fernando de Noronha e à cidade de Pedras do Fogo, na Paraíba.  

4.2Transportes:  

Segundo dados fornecidos pelo IBGE e o Departamento Nacional de Trânsito – 

DENATRAN – 2013, foram computados 1.212 veículos de transporte no município de 

Brejinho PE, distribuídos de acordo com a tabela a seguir: 

Tabela 01 Frota Municipal de Brejinho – Ano 2013 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Fonte: IBGE –Ano 2010/Denatran: Ano 2013 

4.3 Comunicações:  

 No Tocante às comunicações em âmbito municipal , existem 3 (três) empresas 

cadastradas como provedores de internet no município, duas empresas de telefonia 

móvel - OI e Claro. O município não conta com o trabalho de comunicação através de 

Rádios, pois não há nenhuma emissora municipal em funcionamento. Os cidadãos, em 

sua maioria, possuem aparelhos televisores e uma pequena parte tem acesso a jornais 

impressos que chegam diariamente na cidade. A Empresa Brasileira de Correios e 
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Telégrafos atua na cidade com os serviços de envio e entrega de correspondência 

contribuindo ainda mais com a comunicação  intermunicipal, interestadual e 

internacional. 

 

4.4 Habitação:  

 Segundo dados do Censo demográfico de 2010, há no município o total de 

1.059domicílios particulares permanentes na área urbana e 1.142 domicílios 

particulares permanentes da área rural com a construção de 70 casas (sendo 40 

construídas e 30 em andamento) em convênio com o Programa Minha Casa Minha 

Vida do Governo Federal beneficiando a população carente do município, totalizando 

2.201 domicílios particulares permanentes no município.  
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5.CULTURA 

5.1 Espaços culturais 

 O Município de Brejinho não dispõe de espaços culturais, as atividades 

relacionadas à cultura são desenvolvidas nas escolas e em espaços reservados como: 

a Academia das cidades, o ginásio de esportes, o pátio da feira livre e no centro da 

cidade onde uma vez por mês é realizado a Cesta da Cultura sempre no 3º (terceiro) 

sábado de cada mês. 

 

5.2 Atividades culturais tradicionais 

O Município tem como principal evento cultural a Festa do Padroeiro São 

Sebastião que é realizada desde 1929 tendo como finalidade a renovação da fé dos 

munícipes e o encontro das famílias, com destaque para a visita dos filhos ausentes 

espalhados por diversas localidades do país. Esse encontro de fé acontece no mês de 

janeiro de cada ano sendo vivenciado entre os dias 11 a 20 de Janeiro. Ainda no 

corrente mês, acontece a Tradicional Festa de Janeiro com 3 três dias de animação 

artística e cultural. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conhecida como Terra Mãe do Rio Pajeú, há 51 anos Brejinho se desprendia 

politicamente de Itapetim, cidade localizada a aproximadamente 21 quilômetros de 

distância. No dia 20 de dezembro de 1963 Brejinho se emancipava conforme o Projeto 

FOTOS - MARCELLO PATRIOTA – ARTE: JOÃO PAULO TORRES FOTOS - MARCELLO PATRIOTA – ARTE :JOÃO PAULO TORRES 
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de Lei do Deputado Estadual Walfredo Paulino de Siqueira e Sancionado pelo 

Governador da época o então Governador Miguel Arraes de Alencar. A festa em 

comemoração a este marco histórico do município aconteceu no dia 3 de Janeiro do 

ano seguinte, em homenagem a Revolução Pernambucana a festa passou a ser 

vivenciada no dia 31 de março. 

Na semana que antecede a data, as escolas vivenciam atividades relacionadas 

com o tema “Emancipação política de Brejinho”. 

O mesmo acontece no dia 31 de março, data em que o prefeito decreta feriado 

municipal.  

 

 

 

 

 

 

 

No dia 1º de maio iniciam-se as celebrações do mês mariano, onde todos os 31 

dias do mês reza-se o terço na casa das famílias e posteriormente todos seguem à 

igreja onde acontece a Santa Missa.  

 Ainda no mês de maio há encontros culturais religiosos nos dois principais 

povoados do município: Vila de Fátima e Placas de Piedade, celebrando a fé através 

da Padroeira Nossa Senhora de Fátima onde também há eventos voltados a cultura.  

Outro evento tradicional de grande destaque realizado pela Prefeitura Municipal é 

a comemoração pelo Dia Das Crianças no mês de outubro. Nesse dia são distribuídos 

brinquedos pra todas as crianças devidamente matriculadas no censo escolar e 

cadastradas no mapeamento da Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, são 

distribuídos lanches durante o dia, também há a presença de palhaços, parque de 

diversão e atrações musicais. 

 

 

 

 

 

FOTO - MARCELLO PATRIOTA – ARTE: JOÃO PAULO TORRES 

FOTO - MARCELLO PATRIOTA  

 ARTE: JOÃO PAULO TORRES 
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Encerrando as Festas Tradicionais do município, a Festa do Caju é realizada em 

dezembro no Povoado de Lagoinha, o Caju é fruto que dá renda e sabor a nossa 

cultura. 

 

 

 

 

 

 

 

O Ciclo de atividades culturais são vivenciadas pelas escolas com o objetivo de 

resgatar os costumes e crenças da nossa gente, procurando manter viva as tradições 

culturais existentes no município, são temas abordados na Proposta Pedagógica das 

Escolas e da Secretaria Municipal de Educação: Semana da Páscoa, Carnaval, Cultura 

Afro Indígena, Dia das Mães, Festejos Juninos, Dia dos País, Folclore, Semana da 

Pátra, Dia das Crianças. 

Outra importante manifestação de cultura existente no município é a tradicional 

Cesta da Cultura realizada sempre no 3º (terceiro) sábado de casa mês onde poetas e 

artistas da terra exaltam a cultura da poesia. A Cesta da Cultura partiu de uma 

iniciativa do Clube de Leitura Estação das Letras, projeto de incentivo a leitura do 

Professor Abrahão Francisco da Costa Filho. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Caju - principal cultura da cidade 
Foto: Letícia Maciel 

http://vivasaude.digisa.com.br/guia/poderes-do-caju/74/# 

LOGOMARCA CESTA DA CULTURA  – ARTE: JOÃO PAULO TORRES 
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6. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS  

 

6.1 Demografia  

 

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

2010, à taxa de 0,04% ao ano, passando de 7.277 para 7.307 habitantes. Essa taxa 

foi inferior àquela registrada no Estado, que ficou em 1,07% ao ano e inferior à cifra de 

1,08% ao ano da Região Nordeste.  

Tabela 02: Taxa de Crescimento Anual por área selecionada – 2000 a 2010 

 

 

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

urbana em 2000 representava 32,82% e em 2010 a passou a representar 46,34% do 

total.  

A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 2000 

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

ano. Em 2000, este grupo representava 11,2% da população, já em 2010 detinha 

13,1% do total da população municipal.   

 

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 

2010, com média de -2,4% ao ano. Crianças e jovens detinham 33,8% do contingente 

populacional em 2000, o que correspondia a 2.460 habitantes. Em 2010, a participação 

deste grupo reduziu para 26,5% da população, totalizando 1.939 habitantes.  
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Tabela 03 – População residente no município por faixa etária 2000-2010 

 

 

 

 

 

 

 

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

crescimento populacional (em média 0,99% ao ano), passando de 4.001 habitantes 

em 2000 para 4.414 em 2010. Em 2010, este grupo representava 60,4% da população 

do município.  
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7. ASPECTOS ECONÔMICOS  

 

7.1 Produção Econômica  

 

Entre 2005 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município 

cresceu 68,6%, passando de R$ 15,7 milhões para R$ 26,5 milhões. O crescimento 

percentual foi superior ao verificado no Estado, que foi de 57,1%. A participação do 

PIB do município na composição do PIB estadual aumentou de 0,03% para 0,03% no 

período de 2005 a 2010.  

Gráfico 01 – Participação dos setores econômicos no PIB do município 2010 

  

 

 

 

 

 

 

A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor 

de Serviços, o qual respondia por 79,7% do PIB municipal. Cabe destacar o setor 

secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 7,5% em 2010, contra 8,3% 

em 2005. Variação essa similar à verificada no Estado, em que a participação 

industrial cresceu de 8,3% em 2005 para 18,9% em 2010.  

Tabela 4:Taxa de crescimento do PIB por setor econômico no município e no 
Estado – 2005 – 2010 
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7.2 Produção Agropecuária  

 

Quando analisamos os aspectos econômicos do município, é importante levar em 

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

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

coletados da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, referentes a 2011, apontam que 

as 5 (cinco) principais culturas de rebanho local são as indicadas no gráfico abaixo:  

 

Tabela 05: Distribuição das 5 (cinco) principais culturas de rebanho do 

município - 2011 

 
 

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

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

(cinco) principais culturas de agricultura do município, divididas entre aquelas 

permanentes e aquelas temporárias, conforme demonstrado no gráfico que segue:  

 

Tabela 06: Distribuição das 5 (cinco) principais culturas de agricultura, 

segundo condição permanente/temporária (toneladas) - 2011 
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7.3 Agricultura Familiar  

 

O município possuía 730 agricultores familiares em 2006, que correspondia a 

89% dos seus produtores. Esses agricultores familiares acessavam a 62% da área, 

ocupavam 89% da mão-de-obra do setor e participavam com 73% do valor da 

produção agropecuária municipal.   

 

Atualmente, temos 1.475 agricultores familiares cadastrados com DAP 

(Declaração de Aptidão ao Pronaf) neste município. A tabela abaixo apresenta esses 

dados relativos também ao seu Estado e ao Brasil:  

Tabela 07:Quantidade de agricultores cadastrados com DAP (Declaração de 

Aptidão ao Pronaf) 

Município  1.475  

Estado  337.933  

Brasil  4.395.395  

 Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário 

       

7.4 Mercado de trabalho  

 

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

possuía 2.872 pessoas com 10 anos ou mais de idade economicamente ativas, sendo 

que 2.674 estavam ocupadas e 198 desocupadas. A taxa de participação ficou em 

47,2% e a taxa de desocupação municipal foi de 6,9%.  

No tocante à taxa de desemprego, o gráfico abaixo fornece indicativos de 

maneira comparativa:  

Tabela 08: Taxa de desemprego por área selecionada - 2010 
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A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 17,1% 

tinham carteira assinada, 30,1% não tinham carteira assinada, 15,8% atuam por conta 

própria e 0,8% de empregadores. Servidores públicos representavam 4,4% do total 

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

representavam 31,8% dos ocupados.  

Tabela 09: Pessoas desocupadas por posição na ocupação 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das pessoas ocupadas, 32,0% não tinham rendimentos e 78,2% ganhavam até 

um salário mínimo por mês.   

O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas era de R$ 523,67. 

Entre os homens, o rendimento era de R$ 634,91 e entre as mulheres de R$ 427,17, 

apontando uma diferença de 48,63% maior para os homens.  

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho 

formal do município apresentou, por sete anos, saldo positivo na geração de novas 

ocupações entre 2005 e 2012. O número de vagas criadas neste período foi de 53. No 

último ano, as admissões registraram 16 contratações, contra 13 demissões.   

Tabela 10: Admitidos e desligados no município – 2005 a 2012 
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O mercado de trabalho formal em 2010 totalizava 391 postos, 86,2% a mais em 

relação a 2004. O desempenho do município ficou acima da média verificada para o 

Estado, que cresceu 50,3% no mesmo período.   
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8. ASPECTOS SOCIAIS  

 

8.1 Pobreza e Transferência de Renda 

 

Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 

2010, a população total era de 7.307 residentes, dos quais 1.710 se encontravam em 

situação de extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 

70,00. Isso significa que 23,4% da população municipal vivia nessa situação. Do total 

de extremamente pobres, 1.145 (67,0%) viviam no meio rural e 565 (33,0%) no meio 

urbano.   

No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) utiliza as informações do Cadastro 

Único para Programas Sociais do Governo Federal. Ele provê dados individualizados, 

atualizados no máximo a cada dois anos, sobre os brasileiros com renda familiar de 

até meio salário mínimo per capita, permitindo saber quem são, onde moram, o perfil 

de cada um dos membros das famílias e as características dos seus domicílios.   

De acordo com os registros de março de 2013 do Cadastro Único e com a folha 

de pagamentos de abril de 2013 do Programa Bolsa Família, o município conta com 

2.715 famílias registradas no Cadastro Único e 1.370 famílias beneficiárias do 

Programa Bolsa Família (50,46% do total de cadastrados). O gráfico mostra a 

evolução desses cadastros para o seu município:  

Gráfico 02 – Evolução da quantidade de registros no cadastro único e de 

beneficiários do Programa Bolsa Família – 2006 a 2013 
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O município apresenta uma cobertura cadastral que supera as estimativas 

oficiais, de maneira que a gestão municipal do Cadastro Único deve concentrar 

esforços na qualificação das informações registradas e na atualização dos dados 

familiares. Com isso, o município poderá abrir espaço para incluir no Bolsa Família as 

famílias em extrema pobreza já cadastradas e que ainda não recebem os benefícios.  

  De junho de 2011 a janeiro de 2013, o município inscreveu no Cadastro Único e 

incluiu no Programa Bolsa Família 06 famílias em situação de extrema pobreza.  

 

  

8.2 Assistência social 

 

Os atendimentos realizados no âmbito da rede sócio assistencial também são 

importantes elementos para o diagnóstico do perfil social do seu município. O 

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

ferramentas de distribuição de renda no âmbito da assistência social, tendo sido 

instituído ainda na Constituição Federal de 1988. No seu município, o gráfico abaixo 

confere informações acerca da quantidade de beneficiários de BPC considerando o 

período de 2004 a 2013, por tipo de beneficiário: 

 

Gráfico 03: Evolução da quantidade de beneficiários de Prestação 

Continuada (BPC), por tipo de beneficiário 

 
 

Além do BPC, a Assistência Social desenvolve diversos tipos de programas, 

ações e atendimentos, especialmente considerando seus espaços institucionais, como 

é o caso dos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e o Programa de 
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Atenção Integral à Família (PAIF). O gráfico abaixo apresenta os principais 

indicadores de atendimento nesse âmbito, considerando os dados coletados no 

Censo SUAS do MDS para o ano de 2012:  

Tabela 11: Atendimentos no PAIF e nos serviços de Convivência e 

Fortalecimento de vínculos 2012 

 
 

 

8.3 Inclusão Produtiva  

 

Além dos aspectos de cadastramento no Cadastro Único, no 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 19 pessoas cadastradas como MEI. 

Desse total, foi possível encontrar, também, indivíduos cadastrados simultaneamente 

no Cadastro Único. O gráfico abaixo mostra a evolução do total destes indivíduos, que 

estão cadastrados tanto no Cadastro Único, quanto no MEI, para os meses de junho 

de 2012, novembro de 2012 e fevereiro de 2013:  

Tabela 12: Total de indivíduos cadastrados simultaneamente no MEI e no 

Cadastro Único 
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Quando consideramos os indivíduos cadastrados simultaneamente no Cadastro 

Único e no programa MEI, foi possível observar, para o município, as 5 (cinco) 

principais atividades econômicas por eles desenvolvidas, conforme demonstrado no 

gráfico abaixo:  

Tabela 13: Distribuição das 5 (cinco) principais atividades dos 

microempreendedores individuais (MEI) do município – 2012: 
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9. SAÚDE  

 

Os dados do Ministério da Saúde são importantes para diagnosticar a situação da 

área no seu município. No tocante à mortalidade infantil, o número de óbitos infantis foi 

de 2 crianças, ao passo que no Estado o número de óbitos infantis foi de 1.913 

crianças e a taxa de mortalidade infantil foi de 13,54 crianças a cada mil nascimentos.  

No que concerne à morbidade hospitalar, as 5 (cinco) principais causas de 

internação são as listadas no gráfico abaixo:  

Tabela 14:Distribuição das cinco principais causas de morbidade hospitalar 

no município - 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além da morbidade hospitalar, é importante, também, assinalar as principais 

causas externas de óbito relatadas pelo município. De acordo com o Censo 

Demográfico 2010, o total da população de 15 a 29 anos era de 2.021 indivíduos, 

sendo que 15 faleceram em função de eventos e/ou causas externas.  

Quando analisamos de maneira mais detida essas informações, notamos que as 

causas de morte variam por município. No município, as 3 (três) principais causas 

externas de óbito dos indivíduos na faixa etária de 15 a 29 anos são, de acordo com 

dados do Ministério da Saúde, as que seguem no gráfico abaixo, tomando por base os 

anos de 2005 e 2010:  

Por fim, é importante ressaltar as condições de saneamento e serviços correlatos 

do município, que interferem nas condições de saúde da população. Dados do Censo 

Demográfico de 2010 revelaram que na área rural do município, a coleta de lixo 

atendia 75,2% dos domicílios. Quanto à cobertura da rede de abastecimento de água, 

o acesso nessa área estava em 6,0% dos domicílios particulares permanentes e 4,8% 
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das residências dispunham de esgotamento sanitário adequado. No caso da área 

urbana, o gráfico abaixo fornece a distribuição desses serviços para os domicílios 

particulares permanentes:  

Tabela 15: Percentual de domicílios da área urbana com acesso à rede de 

abastecimento de água, à coleta de lixo e ao esgotamento do banheiro ou 

sanitário adequado - 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

45 
         2015-2025 – Alinhando os Planos em prol de uma educação de qualidade. 

 

 

 

 

10. ASPECTOS DE GESTÃO MUNICIPAL  

 

10.1 Finanças públicas  

 

 A receita orçamentária do município passou de R$ 5,2 milhões em 2005 para R$ 

6,9 milhões em 2011, o que retrata uma alta de 31,5% no período ou 7,09% ao ano.  

 

A proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir das atividades 

econômicas do município, em relação à receita orçamentária total, passou de 5,13% 

em 2005 para 16,72% em 2011, e quando se analisa todos os municípios juntos do 

estado, a proporção aumentou de 19,65% para 19,54%.   

A dependência em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) 

diminuiu no município, passando de 59,81% da receita orçamentária em 2005 para 

49,09% em 2011. Essa dependência foi superior àquela registrada para todos os 

municípios do Estado, que ficou em 26,84% em 2011.   

Gráfico 04: Distribuição percentual das 5 principais despesas do município - 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

As despesas com educação, saúde, administração, urbanismo e assistência 

social foram responsáveis por 83,37% das despesas municipais. Em assistência 

social, as despesas alcançaram 6,82% do orçamento total, valor esse superior à 

média de todos os municípios do estado, de 4,42%.      

 

10.2 Recursos Humanos  

A Administração Municipal conta com 458 servidores, entre os quais 42,1% são 

estatutários. Entre 2009 e 2010 o município não realizou concurso público.  
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Tabela 16: Total de servidores da administração municipal segundo tipo de 

vínculos 

 
 

 

10.3 Conselhos Municipais  

Para fiscalizar a aplicação dos recursos direcionados pelo FNDE á 

implementação dos programas em âmbito municipal, foram criados os seguintes 

conselhos de acompanhamento e fiscalização:  

 

10.3.1Conselho do FUNDEB 

 O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação CACS- FUNDEB foi instituído pela Emenda Constitucional 

nº 53, de 19 de dezembro de 2006, e regulamentado pela Lei nº 11.494, de 20 de 

junho de 2007, e pelo Decreto nº 6.253/2007 (com as alterações do Decreto nº 6.278, 

de 29/11/2007). Sua implantação se deu em 1º de janeiro de 2007, por meio da 

Medida Provisória nº 339, de 28/12/2006. É composto pelos representantes das 

seguintes entidades: um representante do Conselho Municipal de Educação, um 

Representante dos professores, um representante dos diretores das escolas públicas 

do ensino fundamental, um representante do Poder Executivo, Um representante da 

Secretaria Municipal de Educação, Dois representante dos pais das escolas 

municipais, Dois representantes dos alunos maiores de 18 anos e um representante 

do Conselho Tutelar. Para cada titular há também um suplente. É um conselho de 

acompanhamento não remunerado com mandato de 2 (dois) anos, sendo possível a 

recondução de seus membros por igual período. No município, o CACS-FUNDEB foi 
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instituído pela Lei Municipal nº 279 de 21 de maio de 2007. Atualmente, os membros 

deste conselho foram instituídos através da Portaria Municipal nº 086 de 14 de maio de 

2013 

 São atribuições do CACS-FUNDEB de Brejinho: 

I- Analisar os demonstrativos e relatórios que devem ser permanentemente 

colocados pelo Poder Executivo à disposição do colegiado para 

acompanhamento permanente das ações realizadas com os recursos 

recebidos do Fundo; 

II- Verificar todos os aspectos relacionados à aplicação dos recursos, podendo 

requisitar ao Poder Executivo cópias dos documentos que julgar necessários 

ao esclarecimento de quaisquer fatos relacionados à aplicação dos recursos 

do FUNDEB, especialmente sobre:  

a) Despesas realizadas; 

b) Folhas de pagamento dos profissionais da educação; 

c) Convênios firmados com instituições não públicas (comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos) que oferecem 

atendimento na educação básica. 

III- Realizar visitas para verificar: 

a) O andamento de obras e serviços realizados com recursos do Fundo; 

b) A adequação e a regularidade do transporte escolar; 

c) A utilização de bens adquiridos com recursos do Fundo. 

 

IV- Instruir, com parecer, as prestações de contas a serem apresentadas ao 

respectivo Tribunal de Contas. O parecer deve ser apresentado ao Poder 

Executivo até 30 (trinta) dias antes do vencimento do prazo para 

apresentação da prestação de contas ao Tribunal; 

V- Supervisionar o Censo Escolar anual e a elaboração da proposta 

orçamentária anual do respectivo estado ou município. Esta atividade tem o 

objetivo de assegurar que os dados do censo sejam apresentados 

adequadamente, no prazo estabelecido, e que o orçamento seja elaborado 

de forma que os recursos sejam programados de acordo com a legislação, 

principalmente se está contemplando a educação básica e se o mínimo de 

60% do total anual está assegurado para fins de remuneração do magistério. 
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10.3.2 Conselho de Alimentação Escolar (CAE) 

Criado em 25/03/1996, conforme Lei Municipal n.º 134/96. É composto por 

representantes das seguintes entidades: um representante do Poder Executivo, um 

representante do Poder Legislativo, dois representantes dos professores, dois 

representantes de pais de alunos e um representante do Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais. Para cada titular há também um suplente, todos indicados pelas suas 

respectivas entidades. É um órgão deliberativo, fiscalizador e de assessoramento, 

onde os membros não são remunerados. Com mandato de 04 (quatro) anos, tendo por 

finalidade: 

I- Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do 

PNAE; 

II- Zelar pela qualidade dos produtos, em todos os níveis, desde a 

aquisição até a distribuição, observando sempre as boas práticas 

higiênicas e sanitárias; 

III- Receber e analisar as prestações de contas do PNAE, na forma deste 

decreto, e remeter ao FNDE, com parecer conclusivo, apenas o 

Demonstrativo Sintético Anual da Execução Físico- Financeira 

observada à legislação específica que trata do assunto; 

IV- Comunicar a Entidade Executora (EE) a ocorrência de irregularidades 

com os gêneros alimentícios, tais como: vencimento do prazo de 

validade, deterioração, desvio e furtos, para que sejam tomadas as 

devidas providências; 

V- Apreciar e votar, anualmente, o plano de ação do PNAE a ser 

apresentado pela Entidade Executora (EE); 

VI- Divulgar em locais públicos os recursos financeiros do PNAE 

transferidos à Entidade Executora (EE); 

VII- Apresentar relatório de atividades ao FNDE, quando solicitado; 

VIII- Participar da elaboração dos cardápios do PNAE; 

IX- Promover a integração de instituições, agentes da comunidade e órgãos 

públicos, a fim de auxiliar a equipe da Prefeitura Municipal, responsável 

pela execução do PNAE quanto ao planejamento, acompanhamento, 

controle e avaliação da prestação dos serviços da alimentação escolar; 
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X- Realizar estudos e pesquisas de impacto da alimentação escolar, entre 

outros de interesse do PNAE; 

XI- Acompanhar e avaliar o serviço da alimentação nas escolas; 

XII- Apresentar, à Prefeitura Municipal, proposta e recomendações sobre a 

prestação de serviços de alimentação escolar no município, adequada à 

realidade local e às diretrizes de atendimento do PNAE; 

XIII- Divulgar a atuação do CAE como o organismo de controle social e de 

fiscalização do PNAE; 

XIV- Comunicar ao FNDE o descumprimento das disposições previstas na 

legislação específica do PNAE. 

 

10.3.3 Conselho Municipal de Educação de Brejinho - COMEB 

Instituído em 25 de março de 2010, conforme Lei Municipal nº001/2010. É 

composto por 09 (nove) membros titulares e 09 (nove) membros suplentes de acordo 

com a seguinte distribuição: 02 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, 01 

(um) representante do Poder Legislativo, 01 (um) representante da escola estadual, 01 

(um) representante das Entidades Assistenciais, 02 (dois) representantes dos pais de 

alunos e 02 (dois) representantes dos servidores públicos municipais. Para cada 

titular, é eleito também um suplente. O mandato de cada membro é de 02 (dois) anos. 

Os membros não são remunerados pelos serviços prestados que são considerados de 

relevância social.. 

           O COMEB é um órgão deliberativo, normativo, propositivo, consultivo e 

fiscalizador, responsável pela formulação da Política Municipal de Educação. Compete 

ao COMEB:  

I- Elaborar seu regimento; 

II- Estabelecer critérios de acordo com a Secretaria Municipal de Educação, 

para acompanhamento do funcionamento escolar no Sistema Municipal de 

Ensino, considerando o estabelecido no Plano Municipal de Educação; 

III- Estudar e sugerir medidas que visem à expansão e/ou o aperfeiçoamento do 

ensino no município; 

IV- Propor a aplicação de recursos em educação; 

V- Baixar normas complementares para o Sistema Municipal de Ensino; 
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VI- Emitir parece sobre: 

 

a) Assunto e quesito de natureza educacional que lhes forem submetidos 

pelo Poder Executivo e Legislativo; 

b) Convênios, acordos ou contratos relativos a assuntos educacionais do 

interesse do Poder Público;  

c) Concessão de auxílios e subvenções a instituições educacionais; 

d) Fixação de critérios para concessão de bolsas de estudo com recursos 

municipais; 

e) Reconhecimento e credenciamento de estabelecimento do Sistema. 

 

VII- Manter intercâmbio com o Conselho Nacional, Estadual e Municipal de 

Educação no Estado de Pernambuco e nos demais; 

VIII- Exercer outras funções a ele atribuídas pela Legislação Federal ou por 

determinação superior. 

 

10.3.4 Câmara de Vereadores  

Em Brejinho, a câmara municipal, câmara de vereadores, ou câmara legislativa é 

o órgão legislativo da administração do municípios, configurando-se como a 

assembleia de representantes dos cidadãos ali residentes. Situada na Rua Severino da 

Costa Nogueira número 18, centro do município, a Câmara de Vereadores Pedro 

Guedes Pinheiro possui um contingente de 05 (cinco) funcionários trabalhando pela 

manhã, além desse contingente de cargos, a Câmara de Vereadores é administrada 

pelo senhor Inácio Teixeira de carvalho que faz  parte da equipe de  9 vereadores que 

compõem a casa legislativa e que já foi administrada anteriormente mais 18 

presidentes. 

 

 

 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Vereador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Poder_legislativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidad%C3%A3o
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11. SERVIÇOS PÚBLICOS FEDERAIS 

11.1 Correios 

No município de Brejinho, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos atende 

dede 1981, na época apenas com serviços básicos realizados em um posto de 

atendimento. No dia 13 de setembro de 1983 passou a ser agência disponibilizando 

serviços de SEDEX, Carta Correspondência e também atualmente como ponto de 

atendimento de serviços do Banco do Brasil. A agência de Correios de Brejinho está 

localizada na Rua João Nunes número 45. A empresa é pautada na ética, meritocracia, 

respeito às pessoas, compromisso com o cliente e a sustentabilidade que busca 

sempre o equilíbrio entre os aspectos social, ambiental e econômico, para garantir a 

lucratividade, respeitando as pessoas, a sociedade e o meio ambiente. 

 

11.2 Junta de Serviço Militar 

A população Brejinhense também é atendida pela Junta de Serviço Militar 

localizada na Rua São Sebastião número 101. Existente no município desde 1967, a 

Junta Militar é responsável pelo serviço de alistamento dos jovens do sexo masculino 

que completam 18 anos. A partir de 02 de abril de 1985, foi nomeada como Secretária 

da Junta de Serviço Militar a Senhora Maria do Socorro Ferreira Leite, que continua 

exercendo seu cargo até nos dias atuais.  Conforme determina a Constituição Federal, 

é de responsabilidade do município a administração das juntas militares e o prefeito da 

cidade assume como presidente do órgão. 

 

11.3 Casa Lotérica 

Existente desde 2013 no município, a Casa Lotérica São Miguel Arcanjo vem 

atendendo a população com serviços de recebimento de contas de concessionárias 

(água, luz e telefone), carnês, prestações, faturas e documentos de diversos 

convênios, os serviços financeiros como correspondentes da Caixa Econômica Federal 

autorizados pelo Banco Central e os Pagamentos dos Benefícios da Rede de Proteção 

Social, com o objetivo de favorecer a população, propiciando maior comodidade a 

todos os brejinhenses. Está localizado na Rua João Nunes número 31 centro da 

cidade. 
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12. ÓRGÃOS ESTADUAIS 

12.1 COMPESA 

No que se refere aos órgãos estaduais, com sede na capital Pernambucana 

Recife, a Companhia de Saneamento de Água e Esgoto – COMPESA fornece o 

abastecimento de água pra o município. De acordo com informações constantes no site 

www.compesa.com.br a COMPESA uma empresa de economia mista e de capital 

aberto que tem como principal acionista o Governo Estadual de Pernambuco atuando 

em 326 localidades e em Fernando de Noronha.  

 

12.2 Polícia Militar de Pernambuco - PMPE 

A Polícia Militar é um órgão estadual que busca garantir a segurança de toda 

sociedade civil e que tem por função primordial o policiamento ostensivo e a 

preservação da ordem pública no Estado de Pernambuco. De acordo com Informações 

do 23ªº Batalhão de Polícia Militar de Pernambuco – BPM- PE atualmente o município 

dispõe de um efetivo permanente de dois policiais que se revezam a cada 24 horas. 

 

12.3 Polícia Civil de Pernambuco  

A Polícia Civil também busca garantir a segurança da população Brejinhense, é 

uma instituição histórica, tipicamente brasileira que exerce funções de polícia judiciária, 

nas unidades federativas do Brasil, cuja função é de acordo com o artigo 144 

da Constituição Federal de 1988, o exercício da segurança pública. 

De acordo com Informações do da Polícia Militar de Pernambuco – BPM- PE 

atualmente o município dispõe de um efetivo permanente de dois policiais que se 

revezam a cada 24 horas realizando as obrigações pertinentes aos cargos.  

 

12.4 Escola de Referência em Ensino Médio – EREM José Severino de Araújo 

Situada na Rua Severino da Costa Nogueira número 14, centro da cidade, a 

Escola de Referência Estadual José Severino de Araújo teve sua origem em 1952 e 

encontra-se em funcionamento até nos dias atuais. É um órgão de ensino estadual que 

tem a função social de ensinar e preparar os estudantes. Com uma clientela de 363 

alunos, a referida instituição oferece ensino de nível fundamental II e Ensino Médio 

distribuídos nos turnos manhã, tarde e noite ainda em tempo Semi-integral. 

http://www.compesa.com.br/
http://pt.wikipedia.org/wiki/Unidades_federativas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Federal
http://pt.wikipedia.org/wiki/1988
http://pt.wikipedia.org/wiki/Seguran%C3%A7a_p%C3%BAblica
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13. ÓRGÃOS MUNICIPAIS 

Os órgãos municipais são unidades que contribuem para a organização do 

serviço público. O trabalho das Secretarias Municipais é coordenado pela Prefeitura 

Municipal que realiza administra os recursos públicos, tendo como meta a realização 

de um trabalho satisfatório dentro de suas áreas, voltado para o crescimento 

socioeconômico e bem estar da nossa população. Fazem parte da administração 

municipal as seguintes secretarias: 

 

13.1 Secretaria de Educação Cultura e Esporte 

 Tem como meta melhorar a qualidade da educação oferecida aos brejinhenses, 

com ênfase no investimento em educação básica através de ações que ampliem o 

acesso e a permanência a uma instituição escolar que oferte uma educação de 

qualidade a todos os brejinhenses. Vinculada à Secretaria Municipal de Educação 

estão a Secretaria de Cultura e Esportes que tratam da qualidade de vida e o acesso à 

cultura e ao lazer saudáveis e contribuintes para o desenvolvimento físico e social do 

povo. 

 

13.2 Secretaria de Obras 

Fiscaliza as diversas construções realizadas com recursos públicos municipais e 

a pavimentação de ruas, objetivando a melhoria da locomoção e da estrutura dos 

prédios, praças e demais bens de seus habitantes. A secretaria de obras também 

acompanha a realização de todos os serviços de limpeza, urbanização e demais 

serviços inerentes à pasta. 

 

13.3Secretaria de Saúde 

Desenvolve seu trabalho na busca pela melhoria da qualidade de vida da 

população brejinhense por meio de programas como: Sistema de Vigilância Sanitária - 

SISVAM, Bolsa Família, Vigilância Sanitária e Epidemiológica, Farmácia Básica, 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF. Presente em todas as áreas do 

município, a Secretaria Municipal de Saúde tem realizado também campanhas de 
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vacinação e prevenção a doenças como dengue, chagas, hepatite e outras doenças 

que acometem a população brejinhense. 

 

13.4 Secretaria de Agricultura 

Desenvolve um trabalho voltado para questão socioeconômica municipal, devido 

à economia local girar em torno da agricultura e pecuária familiar. No intuito de 

melhorar a vida dos agricultores brejinhenses, A Secretaria de Agricultura tem 

trabalhado em parceria com órgãos estaduais como o Instituto Agronômico de 

Pernambuco – IPA, ao lado do qual tem realizado importantes companhas como a 

vacinação contra a tuberculose, raiva, brucelose e febre aftosa. Há também a parceria 

com Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – 

CODEVASF para a revitalização do Rio Pajeú, que tem sua nascente na cidade de 

Brejinho e na doação de cisternas para ações de convivência com a seca; Há também 

parcerias com órgãos como Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária de 

Pernambuco - ADAGRO, DIACONIA, Casa da Mulher do Nordeste e Programa de 

Desenvolvimento Econômico e Territorial - PRORURAL;  

 

13.5 Secretarias de Gabinete, Finanças e Controle Interno: 

Trabalham no controle de todos os recursos recebidos pelo município e 

administrando de forma ética e transparente para que todos os cidadãos brejinhenses 

tenham acesso aos dados referentes à utilização dos recursos públicos do município 

de Brejinho. 

 

13.6 Secretaria de Ação Social 

Desenvolve um trabalho voltado para o bem estar da população do município 

através de Programas, Campanhas, Departamentos, Conselhos, Diretoria e 

Coordenadoria:  

Através de parcerias com o Governo Estadual e Federal a Secretaria de Ação 

Social desenvolve os seguintes programas e serviços: Bolsa Família, Tarifa Social de 

Energia Elétrica, Emissão de RG; Emissão de Carteira de Trabalho e Previdência 

Social; Emissão de Carteira do Idoso; Empenhos de doações; Programa de Aquisição 
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de Alimentos da Agricultura Familiar (PAA); Programa "Água para Todos"; Casa das 

Juventudes; Programa "Leite de Pernambuco"; Programa "Vida Nova"e Doação de 

Enxovais para gestantes. 

A Secretaria de Assistência Social atende também através dos seguintes 

departamentos: Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV),Centro da Criança e do Adolescente (CCA I). 

Para atuação junto à população a Secretaria conta com a ajuda dos seguintes 

conselhos: Conselho Municipal da Assistência Social, Conselho Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal da Segurança Alimentar, Conselho 

Municipal do Idoso, Conselho Municipal da Mulher, Conselho Municipal da Juventude e 

Conselho Tutelar (autônomo) e das seguintes Coordenadorias: Coordenadoria da 

Mulher e Coordenadoria de Juventude. 

Entre as principais campanhas realizadas pela Secretaria de ação Social destaca-

se a campanha do Selo UNICEF (Intersetorial, inclui o NUCA): O Selo UNICEF é uma 

campanha idealizada pela pedagoga brasileira Stela Nespolini. Hoje, é uma das 

principais parcerias firmadas entre o Fundo das Nações Unidas para a Infância e 

Adolescência (United Nations Children Found - UNICEF) e as Prefeituras do Semiárido 

e da Amazônia Legal brasileira. Os seu principal objetivo é melhorar a qualidade de 

vida de crianças e adolescentes dessas duas regiões do Brasil, consideradas as mais 

problemáticas e vulneráveis quando o assunto é Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH).  Dentre os objetivos específicos, destacam-se aqueles que buscam promover no 

Município a intersetorialidade e a participação da sociedade civil (principalmente de 

crianças e adolescentes) na definição, deliberação e controle de políticas públicas e 

campanhas voltadas para o público infanto-juvenil. Em Brejinho, as  ações 

desenvolvidas são as seguintes: Reuniões sistemáticas, oficinas do NUCA, Fóruns 

Comunitários, Semana do Bebê, Caderneta de Saúde do Adolescente, Município 

implementando programas para a inclusão e permanência de crianças e adolescentes 

na educação básica (inclui campanha Fora da Escola não Pode), Conferência da 

Criança e do Adolescente, 18 de maio. O público-alvo são as crianças e os 

adolescentes. 
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14. HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO EM BREJINHO 

No que diz respeito à educação no município de Brejinho, esta deu seus primeiros 

passos a partir do ano de 1928. Num processo lento e difícil, um lugarejo que 

começava a se erguer, sem recursos, apenas contando com a boa vontade de alguns 

moradores - pessoas simples, sem conhecimento algum, sem nenhum meio de 

comunicação, mas do jeito simples da época, já existiam os chamados professores 

particulares que eram contratados pelos pais dos alunos. Estes escolhiam a casa de 

algum cidadão que tivesse um espaço amplo e este passava a funcionar como escola 

para as crianças da redondeza. Esses professores tinham como objetivo “desarnar as 

crianças”- termo utilizado na época com o significado de ensinar. Com estes, as 

crianças aprendiam apenas a escrever o nome e a ler, a partir do método de soletrar 

algumas palavras. O material utilizado era a “carta de ABC”, lápis e caderno. Por volta 

dos anos 30, época difícil, sofrida com os respingos da revolução política na Paraíba, 

que afetou a nossa região, o que deixou as famílias de nosso município assustadas 

pela pressão dos revolucionários paraibanos que procuravam fugitivos em 

Pernambuco. Isso dificultou muito no desenvolvimento. Na década de 40 surgiram 

melhores professores leigos, mas com um conhecimento significativo, como a 

professora Iraci de Matos, que muito contribuiu para a melhoria educacional. Jacinta 

Dantas e Zefinha Severo, que ajudaram muito na educação, na cultura e na educação 

religiosa.  

 Finalmente, nos anos 50 apareceram melhorias e apoio do Governo do Estado 

de Pernambuco. Inicialmente, a professora Carmelita Siqueira, com habilitação no 

magistério (na época, única exigência para lecionar), lecionava num salão cedido pelo 

Senhor Manoel Rezende, no ano de 1953. Daí foi iniciada a construção da primeira 

escola no povoado de Brejinho. Apenas com uma sala de aula, sendo intitulada Escola 

Isolada Tamboril. Nesse período um fato até então inédito no município aconteceu: 

concluía o curso de magistério a primeira professora do nosso município: Ernestina 

Maria Cavalcante, que estudava com muito esforço na cidade de Catolé do Rocha, no 

Rio Grande do Norte. A seguir, os caminhos educacionais do município abriram-se com 

a formação de novas professoras, fato que contribuiu ara a melhoria educacional do 

município. Nessa época, havia o chamado ensino primário ( de 1ª a 4ª série).  
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No dia 20 de dezembro de 1963, quando o município de Brejinho passou a cidade 

pelo ato do governador Miguel Arraes de Alencar foi fundada a Escola do Ensino 

Ginasial com o nome de Instituto Educacional Machado de Assis. Era uma escola 

particular que funcionava a partir do Exame de Admissão para 1ª, 2ª, 3ª e 4º ano 

ginasial, fundado pelo professor Mário Leite Gomes, formado em Letras e Direito. A 

partir de então, por volta do ano de 1970 a educação municipal obteve um grande 

avanço com o apoio do Prefeito João Rezende. Este comprou a referida escola que 

passou a chamar-se Escola Municipal São Sebastião continuando então oferecendo o 

Curso do Ensino Ginasial. Nesta época o município foi beneficiado com a instituição do 

MOBRAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização) destinado à Educação de Adultos. 

Mais um fato educacional ocorrido no município foi a instituição do curso do Magistério, 

fato acorrido nos anos 80 que muito contribuiu para a formação da nova geração de 

professores e professoras do município. Nos anos 90, a Escola Municipal São 

Sebastião passou a lecionar somente de 1ª a 8ª série do Ensino Fundamental. Assim 

não haveria mais necessidade o exame de admissão para a Escola. Ainda na mesma 

década foi instituído na escola o curso de contabilidade e o ensino passou a ser 

chamado Ensino Fundamental 1 ( 1ª a 4ª série) e 2 ( 5ª a 8ª série). No final dos anos 

90 a Rede Estadual, com a Escola Estadual José Severino de Araújo, assumiu o 

Ensino Médio, fechando os cursos de Magistério e Contabilidade na Escola Municipal. 

Nesse momento o município assumiu a Educação Infantil e O Ensino Fundamental ( 1ª 

a 8ª série).  

 Com a chegada do século XXI o município avançou muito na oferta educacional 

aos seus habitantes, a partir da adesão do Executivo Municipal foi implantada a 

Educação Jovens e Adultos para aquelas pessoas que, por algum motivo, pararam de 

estudar a muito tempo, O Programa Escola Ativa, este dotado de metodologia e 

material específico para classes multisseriadas localizadas na área rural do município; 

Houve também a parceria com o Instituto Ayrton Senna, o qual disponibilizou para o 

município os programas de correção de fluxo Se Liga e Acelera que têm por objetivo 

alfabetizar e acelerar os estudos daqueles alunos analfabetos e/ou fora da série que 

deveriam estar cursando.  (Fonte: Sr.ª Áurea Ferreira da Silva e Lira Brejinho 

05/11/2008)  
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Atualmente o município de Brejinho dispõe das seguintes escolas municipais 

dispostas na tabela a seguir:  

 

Tabela 17: Escolas autorizadas pela portaria nº 155 publicado no 

diário oficial de 12/08/1985 

 

Nº  

 

CADASTRO 

ESCOLAR 

NOME DA ESCOLA ENDEREÇO 

 01 551001 Grupo Escolar Pergentino Alves Placas de Piedade 

 02 551001 Grupo Escolar Sebastião de Sousa Sítio Serrinha 

 03 551003 Grupo Escolar Inácio Nogueira dos Santos Sítio Santana 

 04 551004 Grupo Escolar Nobelino José Ferreira Sítio Gregório 

 05 551005 Grupo Escolar José Teixeira de Carvalho Sítio Serraria de Baixo 

 06 551006 Grupo Escolar Severina Travassos de Lucena Povoado de Lagoinha 

 07 551007 Grupo Escolar Benedito Formiga Vila de Fátima 

 08 551008 Escola Municipal Antônio Francisco de Oliveira Sítio Boqueirão dos Pacas 

 09 551010 Grupo Escolar Severino de Oliveira Leite Sítio Mussambê 

 10 551013 Grupo Escolar Joaquim Ferreira Sítio Brejinho dos Ferreira 

 11 551014 Grupo Escolar Antônio Machado da Silva Sítio Batinga do Tauá 

 12 551015 Grupo Escolar Rita Alves da Costa Sítio Fechado 

 13 551016 Grupo Escolar Luis Laurentino Sítio Boqueirão dos Tomás 

 14 551017 Grupo Escolar Benigna Correia Brasil Sítio Mata Grande 

 15 551018 Grupo Escolar Maria Alves de Jesus Sítio Batinga da Cutia 

 16 551019 Grupo Escolar Jose Gomes de Almeida Sítio São Joaquim 

 17 551020 Grupo Escolar Maria Bernardino de Araújo Sítio Caldeirão 

 18 551030 Escola Municipal Santo Antônio Sítio Degredo 

 19 551031 Escola Municipal São Sebastião R. Severino da Costa Nogueira 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes – ano 2014 
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Tabela 18: Escolas autorizadas pela portaria nº 3.210 publicado no 

diário oficial de 13/07/1993 

 20 551035 Grupo Escolar Ana Alexandrina da Conceição Sítio Brejinho de Tomé 

 21 551036 Grupo Escolar Tereza Maria da Conceição Sítio Gato 

 22 551037 Grupo Escolar Profª Francisca Iraci de Matos Rua Madalena Gomes 

 23 551038 Grupo Escolar José Leopoldino da Costa Sítio Serraria de Cima 

        Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes – ano 2014 

 

 

Tabela 19: Escolas autorizadas pela portaria nº 2.756 publicado no  

diário oficial de 09/08/1996 

 24 551033 Escola Municipal João Camilo dos Santos Sítio Lagoa dos Campos 

 25 551040 Escola Municipal Manoel Francisco dos Santos Vila de Fátima 

        Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes – ano 2014 

LEGENDA: 

 EM FUNCIONAMENTOO 

 

 PARALISADA 

 

Tabela 20: Escolas em atividade com mudança de denominação das escolas 

através da portaria SE Nº 5363/15.08.2007 

 

Nº CADASTRO ESCOLAS LOCAL 

01 551014 
Escola Municipal Antonio Machado da 

Silva 
Batinga do Tauá 

02 551001 Escola Municipal Pergentino Alves  
Povoado de Placas de 

Piedade 

03 551038 
Escola Municipal José Leopoldino da 

Costa 
Serraria 

04 551035 
Escola Municipal Ana Alexandrina da 

Conceição  
Brejinho de Tomé 

05 551017 Escola Municipal Benigna Correia Brasil Mata Grande 

06 551019 
Escola Municipal José Gomes de 

Almeida 
São Joaquim 

07 551002 Escola Municipal Sebastião de Sousa Serrinha 
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08 551006 
Escola Municipal Severina Travassos de 

Lucena 
Povoado de Lagoinha 

09 551010 
Escola Municipal Severino de Oliveira 

Leite 
Mussambê 

10 551015 Escola Municipal Rita Alves Da Costa Fechado 

        Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes – ano 2014 

 

Tabela 21 :Escolas em atividade autorizadas: portaria nº 2.756/09.08.1999 

 

Nº CADASTRO ESCOLAS LOCAL 

01 551039 
Escola Municipal João Camilo dos 

Santos 
Sítio Lagoa dos Campos 

02 551040 
Escola Municipal Manoel Francisco dos 

Santos 
Vila de Fátima 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes – ano 2014 

 

Tabela 22:Escolas em atividade na Rede Estadual de Ensino em Brejinho 

 

Nº 
Código no 

INEP 
ESCOLAS LOCAL 

01 26015315 

Escola de Referência em Ensino 

Médio 

José Severino Bezerra de Araújo 

Rua Severino da Costa 

Nogueira, 14 - CEP 

56.740.000 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes – ano 2014 

 

14.1 Situação da educação escolar: estabelecimentos, estudantes e profissionais 

 Brejinho vive hoje um momento impar na educação municipal como um todo, 

foram implementadas grandes ações que foram ao encontro das necessidades 

educacionais dos alunos matriculados. Para continuar elevando o padrão de qualidade 

educacional, a Prefeitura continuará investindo em reformas, ampliações e construção 

de novas escolas e adquirindo material didático compatível com a faixa etária das 

crianças. Também serão mantidos a excelente alimentação escolar, bem como a 

formação e a valorização dos profissionais da educação. A seguir é possível observar a 

lista de escolas em atividade no município em 2014 e a quantidade de alunos: 
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Tabela 23: Relação das escolas em funcionamento 2014 e quantidade de 

alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Brejinho – Ano 2014 

 

14.2 Recursos Humanos: 

O quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Educação de Brejinho 

encontra-se distribuído de acordo com a tabela a seguir: 

 

Tabela 24:Quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Educação de 

Brejinho – PE – Ano 2014 

 

 Cargo Contratados % Efetivos % Total 

Professor  78 61,4 49 38,6 127 

Outros cargos 51 48,1 53 51,9 102 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Brejinho – Ano 2014 

 

 Como é possível perceber a partir dos dados acima, a grande maioria dos 

professores da Rede Municipal de Ensino faz parte do quadro de contratados, o que 

Nº ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL ALUNOS 

01 E.M. Pergentino Alves 37 

02 E.M. João Camilo dos Santos 36 

03 E.M. Severino de Oliveira Leite 36 

04 E.M. José Leopoldino da Costa 13 

05 E.M. Manoel Francisco dos Santos 105 

06 E.M. Sebastião de Souza 19 

07 E.M. Ana Alexandrina Conceição 40 

08 E.M. Benigna Correia Brasil. 20 

09 E.M. Antonio Machado Da Silva 36 

10 E.M. Rita Alves da Costa 18 

11 E.M. Severina Travassos de Lucena 123 

12 E.M. José Gomes de Almeida 23 

13 EMEI – Escola Municipal de Educação Infantil 177 

14 E.M.São Sebastião 882 

TOTAL GERAL 1.568 
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demanda a necessidade de realização de concurso público para efetivação e 

regularização do quadro funcional educacional de Brejinho. No que se refere à Rede 

Estadual, de acordo com levantamento feito pela Secretaria Municipal de Educação de 

Brejinho, a única escola no município dispões de um total de 17 professores efetivos 

em seu quadro, não sendo informada a quantidade de professores contratados.  

Conforme dados do último Censo Demográfico, no município de Brejinho, em 

agosto de 2010, a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais era de 

23,0%. Na área urbana, a taxa era de 20,7% e na zona rural era de 25,0%. Entre 

adolescentes de 10 a 14 anos, a taxa de analfabetismo era de 5,2%.   

No capítulo concernente à Educação Básica, serão apresentados e examinados 

os dados dos índices de aproveitamento na Rede Pública de Ensino de Brejinho. 
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15. EDUCAÇÃO INFANTIL  

15.1 Diagnóstico  

Vivemos num mundo capitalista, onde procuramos obter conhecimentos com o 

objetivo de conseguirmos posição social e retorno financeiro, numa sociedade que 

usa a guerra como argumento e através dela busca meios para alcançar a realização 

dos seus interesses políticos e religiosos. Um mundo conturbado, onde a família, eixo 

central da sociedade, perde sua identidade gerando filhos sem valores, sem 

princípios. As consequências da crise global interferem na atual situação educacional 

brasileira, como também no atual quadro educacional municipal. Do ponto de vista 

socioeconômico, pode-se constatar que as famílias do município de Brejinho 

apresentam baixo poder aquisitivo, dessa forma, os alunos oriundos de tais famílias 

enfrentam problemas relacionados a esse fator dentre os quais se destacam o 

desemprego, a baixa escolaridade e a falta de perspectivas em relação à educação, o 

que contribui diretamente para a falta de acompanhamento na realização das 

atividades extra-classe. 

Diante desse contexto, a educação infantil do município de Brejinho tem sua 

significativa parcela de contribuição no tocante à formação humana pois como base 

para a formação educacional do indivíduo a mesma deverá promover constantemente 

a aquisição das competências necessárias à promoção do saber.  

No município de Brejinho o desafio é possibilitar que as crianças de zero a cinco 

anos tenham acesso a uma educação de qualidade e possam frequentar as 

instituições de educação infantil com a garantia de que encontrarão um espaço 

adequado para atender às suas necessidades e interesses, tendo respeitadas, dentro 

do coletivo, suas individualidades. Para tanto, se faz necessário por parte do poder 

público Municipal a realização de ações efetivas que possibilitem:  

a) A garantia do atendimento às crianças de zero a cinco anos em tempo integral;  

b) Prover as instituições de educação infantil de infraestrutura adequada e 

recursos materiais de forma a atender a demanda;  

c) A qualificação e profissionalização dos docentes, coordenadores, gestores e 

funcionários que atuam com essas crianças;  
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  Um panorama mais detalhado do atendimento da educação infantil, ofertado 

pelo município de Brejinho, aponta que há muito a ser feito para que possamos 

alcançar os objetivos educacionais específicos, definidos para essa faixa etária nos 

diversos documentos oficiais que normatizam esse nível de ensino, conforme 

expressam os dados referentes à população infantil, atendimento (matrícula, nº. de 

instituições) e qualificação profissional.    

Segundo dados do IBGE (2010), a população infantil de 0 a 5 anos em Brejinho é 

de 712 crianças, sendo que dessas 449 estão na faixa etária de 0 a 3 anos e 263 na 

faixa etária de 4 a 5 anos. 

De acordo com os dados fornecidos pela Secretaria Municipal de Educação, 

referentes às matrículas na Educação Infantil no período de 2010 a 2014, percebe-se 

que o atendimento às crianças na faixa etária de 0 a 5 anos (creche e Educação 

Infantil) na Rede Municipal de Ensino teve uma redução de 2,8%. De acordo com a 

determinação legal da Lei 9394/96, cabe aos municípios a responsabilidade coma 

Educação Infantil .Por tratar-se de um município que tem uma população pequena, não 

há escolas particulares desta modalidade de ensino.      

 

Tabela 25: Matrícula Inicial na Educação Infantil – anos 2010-2014 

Fonte:MEC - INEP - Secretaria Municipal de Educação de Brejinho – PE 

 

Com relação ao atendimento às crianças de 0 a 3 anos (Creche),no período 2010-

2014, conforme demonstra a Tabela 1, as matrículas na Rede municipal registraramum 

aumento considerável na matrícula de alunos na Creche de 165%, o que nos leva a 

entender que o aluno está ingressando cada vez mais cedo na escola e  há decréscimo 

na matrícula de Educação Infantil de -15,2%, respectivamente.  A diminuição do 

número de matrículas é menor porque tendo em vista que o número de instituições da 

rede municipal ainda é insuficiente, desta forma as famílias, que não dispões de vagas 

 Ano  Etapa de Ensino 

Creche Educação Infantil Total 

2010 23 303 326 

2011 47 274 321 

2012 65 237 302 

2013 65 252 317 

2014 61 256 317 

 Taxa de Crescimento 2010/2014(%)  165% -15,2% - 2,8% 
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na Educação Infantil na Rede Pública e não encontram no município instituições 

particulares de ensino que atendam a essa modalidade deixam seus filhos fora da 

escola.   

Conforme dados da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, as 

instituições escolares encontram-se distribuídas de acordo com a tabela a seguir: 

 

Tabela 26: Matrícula Inicial em Educação Infantil – Rede Municipal de Ensino de 

Brejinho 

Nº NOME 
Área de 

localização 
Nº de alunos 

de creche 
Nº de alunos de 

Pré-escola 
Total 

01 E.M. PERGENTINO ALVES Rural - 13 13 

02 E.M. JOÃO CAMILO DOS SANTOS Rural - 13 13 

03 E.M. SEVERINO DE OLIVEIRA LEITE Rural - 9 9 

04 E.M. JOSÉ LEOPOLDINO DA COSTA Rural - 4 4 

05 E.M. MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS Rural - 26 26 

06 E.M. SEBASTIÃO DE SOUZA Rural - 5 5 

07 E.M. ANA ALEXANDRINA CONCEIÇÃO Rural 4 8 12 

08 E.M. BENIGNA CORREIA BRASIL. Rural - 3 3 

09 E.M. ANTONIO MACHADO DA SILVA Rural - 8 8 

10 E.M. RITA ALVES DA COSTA Rural - 4 4 

11 E.M. SEVERINA TRAVASSOS DE LUCENA Rural 13 29 42 

12 E.M. JOSÉ GOMES DE ALMEIDA Rural - 7 7 

13 EMEI MANOEL TEIXEIRA CARVALHO Urbana 48 127 175 

14 E.M.SÃO SEBASTIÃO Urbana - - - 

 TOTAL GERAL  65 256 321 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Brejinho – PE, Ano 2015 

O número de escolas de ensino fundamental da RME que possuem classes de 

educação infantil ainda é muito alto, comparado com o número de instituições públicas 

que ofertam atendimento específico para educação infantil, Pois no município há 

apenas uma Escola que atende somente a alunos da Educação Infantil( Creche e Pré- 

Escola). Esta Escola de Educação Infantil atende a 175 alunos, que corresponde a 

54,5% do alunado nesta modalidade de ensino. A outra parte destes alunos é atendida 

em salas multisseriadas de escolas da área rural do município, fato que contribui 

negativamente para a qualidade do ensino oferecido nestas instituições.   

Os dados a seguir demonstram o atendimento aos alunos de creche e Pré-escola 

no ano 2010 e comprovam que houve melhor atendimento à clientela de alunos de 4 e 

5 anos: 
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Gráfico 5: atendimento à Educação Infantil - 2010 

  

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Brejinho 

A Rede Municipal de Ensino presta atendimento a crianças de 2 a 5 anos de 

idade em uma Escola Municipal de Educação Infantil que funciona com estrutura 

adequada, pois foi construída atendendo os padrões de exigência do FNDE. Nas 

Escolas da área que funcionam com turmas multisseriada o atendimento é prestado 

somente a crianças de 4 a 5 anos por motivo de falta de estrutura adequada.  

Em uma escola da área rural de maior porte, há atendimento a uma turma de 

Educação Infantil (3 anos). Esta Escola está localizada no Povoado de Lagoinha. De 

acordo com os dados do ano 2014, no que se refere aos docentes da RME que atuam 

nesta etapa de ensino os mesmos encontram-se distribuídos de acordo com a tabela a 

seguir: 

Tabela 27: Distribuição dos docentes da Educação Infantil da RME 

– Ano 2014 

Docentes Quantidade 

Área urbana 
Creche 4 

Pré-escola 8 

Área Rural 
Creche 1 

Pré-escola 15 

Total                   28 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Brejinho - PE 

A partir da análise dos dados da tabela acima, é possível perceber que a maioria 

dos docentes da Educação Infantil atua na área rural e na pré-escola. Um dado 

relevante a respeito é que dos 16 profissionais da Educação Infantil da área rural 14 

atuam em salas multisseriadas onde a atividade docente é prejudicada pelo fato de 

várias turmas funcionarem em uma única sala. Outro fator a ser considerado é que 
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algumas instituições possuem até dois docentes por turma, o que contribui para elevar 

o número de docentes na RME. 

As condições de acesso das crianças pequenas às instituições de educação 

infantil na zona rural ainda são muito difíceis, tendo em vista que as classes 

multisseriadas, que reúnem em um mesmo espaço e turno alunos de séries diversas, 

ainda são bastante numerosas, ficando as crianças na faixa etária de 3 a 5 anos, 

dependentes das classes de ensino fundamental que são formadas. Além disso, ainda 

contamos com as inadequadas condições de infraestrutura física, mobiliário e material, 

das escolas rurais.   

Em relação à formação dos profissionais que atuam na Educação 

Infantil pode-se afirmar que a maioria dos profissionais  

Tabela 28: Formação dos docentes da Educação Infantil da RME – 

Ano 2014 

Docentes da Educação Infantil 

Com Normal médio 9 

Com graduação 8 

Com pós graduação 11 

Total 28 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Brejinho –PE 

Os dados referentes ao ano de 2014que tratam da formação dos docentes com 

nível médio que atuam na educação infantil, apontam que do total geral de 28 

docentes, 32% (9) possuem formação em nível médio, 39% (11) possuem formação 

em nível superior e 29% (8) possuem pós-graduação. 

Os dados acima revelam parte dos docentes está aquém do que é necessário e 

esperado para os profissionais que atuam com crianças de 0 a 5 anos. O número de 

docentes que ainda possuem formação em nível médio é relevante em comparação 

com os que possuem nível superior. A necessidade de investir na qualificação e 

profissionalização de todos os profissionais que atuam na educação infantil é uma 

condição básica para melhoria do atendimento.   

A importância de garantir instituições específicas de educação infantil que 

prestam atendimento às crianças de zero a seis anos tem se tornado, cada vez mais, 

uma realidade no Brasil e no mundo, em decorrência, principalmente, do 

reconhecimento que nessa faixa etária, as crianças estão em seu pleno estado de 

desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social, e que, portanto, é fundamental 
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proporcionar às crianças pequenas, experiências de aprendizagens significativas com 

profissionais especializados.   

  Embora signifique um avanço considerável para o atendimento 

educacional da criança de 0 a 5 anos, as determinações normativas, por si, não 

garantem a melhoria efetiva das condições físicas, materiais, da qualificação de 

recursos humanos, da obtenção de recursos financeiros e de condições concretas que 

garantam um trabalho de qualidade na educação infantil.  

Ainda estamos longe do esperado e do que está definido por Lei para alcançar os 

objetivos e finalidades estabelecidos para a educação infantil, primeira etapa da 

educação básica. Mas com a cooperação técnica e financeira e compromisso político 

de todos os entes federados, União, Estado e Município, esses objetivos poderão se 

tornar realidade.  Caberá, principalmente, ao Poder Público Municipal por estar mais 

próximo das reais necessidades e dificuldades enfrentadas pela educação infantil no 

município de Brejinho, definir ações concretas que efetivamente garantam um 

atendimento educacional de qualidade.   

 

15.2 Diretrizes 

O atendimento oferecido na Educação Infantil será em conformidade com a 

Política Educacional reestruturada a partir de estudos e avaliações com base nos 

Parâmetros Nacionais de Qualidade para a Educação Infantil e nos Parâmetros 

Básicos de Infraestrutura para Instituições de Educação Infantil.     

A Educação Infantil deve pautar-se pela indissociabilidade entre o cuidar, o 

educar e o brincar; 

A Educação Infantil tem função diferenciada e complementar à ação da família, o 

que implica uma profunda, permanente e articulada comunicação entre elas.  

A expansão da oferta pública de Educação Infantil de qualidade, procurando-se 

garantir atendimento nas áreas de maior necessidade e provendo-as com recursos 

técnicos e pedagógicos necessários.  

A expansão da oferta pública de Educação Infantil em período integral terá como 

prioridade o atendimento aos filhos de mães que trabalham e as famílias de menor 

renda per capta.  
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As Escolas de Educação Infantil deverão elaborar/reelaborar, com toda sua 

equipe escolar, o Projeto Político Pedagógico do estabelecimento de ensino, pautando-

se pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, bem como pelas 

Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação da Infância e pelas Matrizes 

Curriculares Municipais para a Educação Básica.  

A formação mínima dos profissionais e professores que atuam nesse nível de 

ensino deverá atender ao previsto na LDB, e também lhes será proporcionada a 

formação contínua, para aprimoramento da prática pedagógica.  

O processo pedagógico deve considerar as crianças em sua totalidade, 

observando suas especificidades, as diferenças entre elas e sua forma privilegiada de 

conhecer o mundo por meio do brincar.  

A garantia de educação inclusiva às crianças com necessidades especiais no 

sistema regular será implantada na Educação Infantil, por meio de programas 

específicos de orientação aos pais, qualificação dos professores e adaptação dos 

prédios escolares. 

 

15.3 Meta Nacional Número 1: 

Assegurar a universalização do atendimento às crianças de 4 a 5 anos de 

idade e ampliar a oferta de Educação Infantil de forma a atender, no mínimo, 

50% das crianças de 0 a 3 anos até o final da vigência desse PME.   

 

15.4 Indicadores da Meta 1: 

Indicador 1A - Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola. 

Brasil: 

81,4% 

Nordeste: 87,0% Pernambuco: 82,1% Sertão: 77,7% Brejinho: 85,4% 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 

 

Indicador 1B - Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola. 

Brasil: 

23,2% 

Nordeste: 19,2% Pernambuco: 20,7% Sertão: 14,3% Brejinho: 12,4% 

 Fonte: http://simec.mec.gov.br 
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15.5 Meta Municipal Número 1: 

Assegurar a universalização do atendimento às crianças de 4 a 5 anos de 

idade e ampliar a oferta de Educação Infantil de forma a atender, no mínimo, 

50% das crianças de 0 a 3 anos até o final da vigência desse PME.   

 

15.6 Estratégias da Meta 1:  

 

1.1) Garantir na matrícula e na organização das respectivas classes escolares o 

número de crianças de acordo a seguinte relação crianças/educador: a) de 0 a 2 

anos – 06 a 08 crianças/01 educador e um auxiliar; b) de 3 a 5 anos – 15 crianças/01 

educador e um auxiliar; c) de 4 a 6 anos – 20 crianças/01educador e um auxiliar;  

 

1.2) Ofertar progressivamente a educação infantil em horário integral em 3 (três) 

escolas da rede pública municipal;  

 

1.3) Ampliar e adequar quando necessário os prédios existentes, possibilitando o uso 

de novas tecnologias no ensino, com a instalação de espaços como as bibliotecas 

multimídia, voltados para divulgação e construção do conhecimento e as salas de 

informática e outras, conforme o Projeto Político Pedagógico da escola. 

 

1.4) Assegurar a implantação de conselhos escolares e outras formas de participação 

da comunidade escolar nas 14 instituições que ofertam educação infantil, a fim de 

tornar sua gestão participativa e democrática, bem como para o acompanhamento e 

controle dos recursos financeiros recebidos e executados pelas instituições; 

 

1.5) Assegurar a participação das famílias de baixa renda, das crianças matriculadas 

na educação infantil, nos programas sociais vinculados ao poder público municipal.  

 

1.6) Realizar periodicamente o censo da Educação Infantil, visando detectar a 

demanda por escolas de educação infantil nas diferentes regiões do nosso município.  

 

1.7) Expandir o atendimento às crianças de 0 a 05 anos, em creches e pré-escolas 

através da conscientização social da importância da matrícula dos alunos nesta etapa 

de ensino.  

 

1.8) Manter o programa de provimento das escolas municipais de equipamentos, 

mobiliários e materiais didático-pedagógicos necessários e adequados ao 

funcionamento eficiente das escolas e do processo de aprendizagem, de acordo com a 

disponibilidade financeira.  
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1.9) Buscar a autorização para o funcionamento das instituições públicas, que atendam 

aos padrões básicos de infraestrutura estabelecidos para o Município de acordo com a 

legislação vigente.  

 

1.10) Assegurar que, progressivamente, 100% das instituições de Educação Infantil 

públicas tenham seus Projetos Político Pedagógicos formulados à luz das Diretrizes 

dos Referenciais Curriculares Nacionais e das Diretrizes Curriculares Municipais para a 

Educação da Infância e das Matrizes Curriculares Municipais, com a participação 

efetiva dos profissionais que integram esse nível de ensino.  

 

1.11) Estabelecer parâmetros de qualidade do serviço de Educação Infantil como 

referencial para orientação, controle, avaliação e como instrumento para adoção de 

medidas que levem à eficiência do serviço prestado.  

 

1.12) Oferecer formação continuada aos profissionais da educação, visando a 

ampliação das competências necessárias para atuar com alunos de educação infantil.  

 

1.13) Incentivar a participação dos profissionais que atuam na Educação Infantil em 

congressos, simpósios, encontros, fóruns e outros eventos, de acordo com a 

programação de formação contínua de educadores do Município.  

 

1.14) Assessorar as escolas no desenvolvimento de seus Projetos Político 

Pedagógicos.  

 

1.15) Continuar a oferecer com recursos próprios, material escolar e uniforme para 

todos os alunos das Escolas Municipais e Subvencionadas de Educação Infantil.  

 

1.16) Proporcionar, com recursos próprios e/ou em parceria com os governos federal e 

estadual, transporte aos alunos matriculados na Educação Infantil do ensino público da 

rede municipal residentes na área rural ou de difícil acesso com característica de área 

rural. 

 

1.17) Dar continuidade ao atendimento aos alunos das escolas municipais, com 

dificuldades de aprendizagem ou distúrbio do comportamento, por profissionais 

especializados.  

 

1.18) Oferecer aos professores que atendem alunos com deficiência, dificuldades de 

aprendizagem ou transtorno globais do desenvolvimento matriculados nas escolas 

regulares, subsídios, apoio e colaboração nas questões pedagógicas e o 

acompanhamento do desenvolvimento do aluno pelos profissionais de Apoio 

Pedagógico.  
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1.19) Propor programas voltados à saúde escolar. Através da Secretaria Municipal de 

Saúde e parceria com o Governo Federal através do Programa Saúde na Escola – 

PSE. 

 

1.20) Propor programa de educação nutricional e de assistência alimentar a crianças 

com diagnóstico de desnutrição, com fornecimento de maior aporte proteico, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde. 

 

1.21) Regulamentar a educação infantil na Rede Municipal de Educação, no prazo 

máximo de 18 meses, a partir da aprovação deste Plano.  

 

1.21) Incentivar criação e ampliação de políticas culturais públicas destinadas à 

infância;  

 

1.22) Estabelecer diretrizes de ações conjuntas com as Secretarias de Educação, 

Saúde  e Assistência Social, para  atendimentos especializados (fonoaudiologia, 

Psicologia, fisioterapia, pediatria, odontopediatria e outras especialidades) de crianças 

matriculadas na educação infantil da rede municipal de ensino, nos postos de saúde 

mais próximos de suas instituições de referência;  

 

1.23) Implantar, no prazo de vigência deste Plano, bibliotecas e brinquedotecas em 

todas as instituições de educação infantil mantidas pelo poder público municipal, 

existentes ou que forem criadas;  

 

1.24) Garantir o transporte escolar, gratuito, para as crianças da área rural matriculadas 

na rede pública, dentro de padrões básicos de segurança e adaptado para pessoas 

com deficiência, manutenção regular e motorista qualificado;  

 

1.25) Fiscalizar os veículos que transportam crianças, com vistas a assegurar a 

manutenção dos padrões básicos de segurança e adaptado para pessoas com 

deficiência, e motorista qualificado;  

 

1.26) Garantir a melhoria da alimentação escolar, priorizando a aquisição de produtos 

na região, adequando-a conforme o clima e às especificidades da faixa etária, com 

cardápio elaborado por nutricionista;  
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1.27) Estabelecer um programa municipal de formação em serviço dos profissionais de 

educação infantil, através de convênios entre a Secretaria Municipal de Educação e 

universidades públicas, observando-se as seguintes metas:  

a) Que, em cinco anos, todos os gestores de escolas de educação infantil possuam 

formação em nível superior;  

b) Que, em cinco anos, todos os professores que atuam em classes de educação 

infantil tenham formação específica na área em nível superior.  

 

1.28) Realizar, no prazo de dois anos, a contar da data de aprovação deste Plano, 

concurso público para professor de educação infantil, admitindo a formação mínima 

para ingresso, a Licenciatura em Pedagogia e Normal Superior; 

 

1.29) Garantir que todas as instituições de educação infantil, mantidas pelo poder 

público municipal ou conveniadas com este, possuam gestores do quadro efetivo de 

professores da rede municipal de educação e atenda ao estabelecido na meta 19, item 

a; 

 

1.30) Qualificar os servidores, não docentes, para o desenvolvimento de suas funções 

nas instituições de educação infantil na vigência deste Plano, e garantir os meios de 

ascensão e enquadramento profissional, a partir da criação e aprovação do seu plano 

de carreira.  

 

1.31) Incentivar a matrícula dos profissionais da educação em cursos específicos de 

coordenação pedagógica da educação infantil. 

 

1.32) Prover a instituição de educação infantil com mais de 100 (cem) alunos de pelo 

menos um coordenador pedagógico;   

 

1.33) Assegurar a execução, acompanhamento e avaliação das políticas de 

atendimento à educação infantil no município;  

 

1.30) Divulgar, trimestralmente, os relatórios de aplicação da totalidade dos recursos 

financeiros gastos com manutenção e desenvolvimento da educação infantil, 
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provenientes do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - bem como provenientes da 

receita resultante de outros impostos para a manutenção e desenvolvimento da 

Educação Básica;  

 

1.30) Implantar conselhos escolares, Unidades Executoras e outras formas de 

participação da comunidade escolar nas instituições de educação infantil, a fim de 

tornar sua gestão participativa e democrática, bem como para o acompanhamento e 

controle dos recursos financeiros recebidos e executados pelas instituições;  

 

1.30) Divulgar, anualmente, relatório de avaliação da política de atendimento da 

educação infantil no município. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

75 
         2015-2025 – Alinhando os Planos em prol de uma educação de qualidade. 

 

 

 

 

16. ENSINO FUNDAMENTAL I E II 

16.1Diagnóstico  

 Considerando o diagnóstico peça fundamental para a construção do Plano 

Municipal, seguem dados estatísticos fornecidos pelo MEC/INEP/IDEB sobre nº. de 

matrícula, aprovação, reprovação e distorção idade / série. Estes dados poderão nos 

dar uma visão da situação real em que se encontra o Ensino Fundamental em nosso 

Município.  

 Verifica-se que no município de Brejinho existem vagas para atender a demanda 

do Ensino Fundamental, entretanto, a dificuldade se encontra em garantir a 

permanência e a qualidade do ensino. A rede de ensino em Brejinho, de acordo com 

dados do IBGE (2010)possui14 escolas que ministram o Ensino Fundamental, sendo 

13 escolas da rede municipal e1 escola da rede Estadual.  

 O Ensino Fundamental de nove anos começou a ser implantado na rede 

municipal de ensino em 2007, através da Resolução do Conselho Municipal de 

Educação (CME) nº 10/2006. A implantação se dá de forma gradativa com previsão de 

implantação total até o ano 2016. Assim, até o referido ano as redes de ensino 

conviverão com os dois sistemas de ensino, ou seja, com o Ensino Fundamental de 

oito anos em fase de extinção e com o Ensino Fundamental de nove anos em fase de 

implantação. Dessa forma, os indicadores referentes a essa etapa de ensino dizem 

respeito ao Ensino Fundamental de oito e de nove anos.   

De acordo com o parâmetro estabelecido pelo último Censo Escolar em 

2013Brejinho possui 1.999 alunos, dos quais 78,1% encontram-se matriculados na 

Educação Infantil e anos iniciais,9,3% no Ensino Médio e 12,6% na Educação de 

Jovens, adultos e Idosos.  

 

Tabela 29: Distribuição das matrículas na Rede Pública- Ensino 

Fundamental I e II (Rede Municipal e Estadual) Anos 2010-2013 

Etapas 
 

Ano 

2010 2011 2012 2013 

Creche 117 47 65 65 

Pré-escola 148 274 237 249 
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Fontes: Matrícula: Censo Escolar/INEP 2013.QEdu.org.br 

Atendimento Educacional Especial: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes 

 

 As tabelas acima demonstram que, nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, no 

período de 2010 a 2013, a taxa de matrículas sofreu uma redução de 12,1% passando 

de 2.274 para 1.999 alunos atendidos, fato que pode ser justificado por diversos fatores 

externos como a migração da população para os grandes centros urbanos em busca 

de melhores condições de vida e pelo número elevado de desistências, do qual 

trataremos posteriormente. Vale salientar também que, nesse período aconteceu a 

gradativa transferência dos alunos da Rede Estadual para a Rede Municipal que está 

absorvendo progressivamente a responsabilidade por estas turmas que antes 

pertenciam à Rede Estadual.  

  No que se refere aos dados do Ensino Fundamental II, no mesmo período, a taxa 

de matrículas diminuiu de 674 para 498, perfazendo uma taxa 26,2% de decréscimo. 

Apesar de o município continuar recebendo os alunos da Rede Estadual houve a 

referida diminuição da porcentagem dos alunos nesta modalidade de ensino. 

Ainda, de acordo com os dados do Censo Escolar/INEP 2013, no Ensino 

Fundamental I da Rede Estadual, no ano 2010 a matrícula compreendia a quantidade 

de 108 alunos. No ano 2013 não haviam alunos desta modalidade de ensino na Rede 

Estadual pois a referida Rede já não respondia mais pela matrícula dos mesmos. No 

Ensino Fundamental II da Rede Estadual, no ano 2010 a referida Rede atendia a 47 

alunos, sendo ampliado para 67 e 2013, com uma taxa de aumento de 29,9%.  

De acordo com os dados da única Escola Estadual de Ensino Fundamental no 

município, a tendência é de redução do número de alunos nessa etapa de ensino, pois 

a partir do ano 2011 a educação dos alunos do Ensino Fundamental I e II passou a ser 

administrada pela Rede Municipal, no entanto, esta alteração no município de Brejinho 

está ocorrendo gradativamente e a previsão de conclusão é do ano 2017, ano em que 

a Rede Estadual assumirá somente a etapa do Ensino Médio. Vale salientar que no 

tocante à Rede Particular de Ensino, não há instituições que atendam alunos no 

Anos Iniciais 762 785 788 751 

Anos finais 674 612 535 498 

TOTAL  1.701 1.718 1.625 1.563 

     

Alunos das etapas acima atendidos em 
Educação Especial nas salas regulares 

0 35 34 27 
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município. Os alunos que são atendidos na Rede Particular precisam se locomover 

para cidades circunvizinhas que oferecem atendimento em escolas particulares. 

 

16.1.1Rendimento Escolar 

Como é do conhecimento de todos, a Constituição Federal Brasileira de 1988 em 

seu artigo 208, afirma que “o Ensino Fundamental é obrigatório e gratuito e se traduz 

como um direito público subjetivo de cada um e como dever do Estado e da família”, 

abrange a população de 06 a 14 anos de idade.   

O Ministério da Educação vem aplicando efetivos esforços para a melhoria do 

ensino fundamental no país. A Lei nº 4.024/1961 estabeleceu quatro anos de 

escolaridade obrigatória; com o Acordo de Punta Del Este e Santiago, de 1079, 

estendeu-se para seis anos o tempo do ensino obrigatório. A Lei 5.692/1971 

determinou a extensão da obrigatoriedade para oito anos; Já a Lei 9.394/1996 sinalizou 

para um ensino obrigatório de nove anos de duração, a iniciar-se aos seis anos de 

idade, o que, por sua vez, tornou-se meta da educação nacional pela Lei nº 

10.172/2001, que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE). Finalmente em 06 

fevereiro de 2006, a Lei nº 11.274, instituiu o ensino fundamental de nove anos de 

duração com a inclusão das crianças de seis anos de idade.  

O Ensino Fundamental tem como objetivo primordial a formação básica do 

cidadão, sendo uma das condições para que alcance “o desenvolvimento da 

capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da 

escrita e do cálculo” constituindo-se como princípios essenciais para se relacionar na 

sociedade. Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB Nº 

9394/96 em seu artigo 32, constituem-se também como importantes conhecimentos a 

iniciação às ciências, a conscientização da necessidade da vivência ética e da 

cidadania, pela compreensão da importância da participação social e o domínio dos 

conhecimentos culturais, sendo estes elementos imprescindíveis nessa etapa da 

educação básica.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais, expressas na Resolução nº 7 de 2010 do 

Conselho Nacional de Educação – CNE, ressaltam que o Ensino Fundamental de 9 

Anos deve comprometer-se com uma educação com qualidade social igualmente 

entendida como direito humano. Em seus fundamentos, as diretrizes ressaltam que:  
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§ 2 – A educação de qualidade como direito fundamental é, antes de tudo, 

relevante, pertinente e equitativa.  

§– A relevância reporta-se a promoção de aprendizagens significativas do ponto de 

vista das exigências sociais e desenvolvimento pessoal.  

I – A pertinência refere-se à possibilidade de atender às necessidades e às 

características dos estudantes de diversos contextos sociais e culturais e com 

diferentes capacidades e interesses.  

II – A equidade alude à importância de tratar de forma diferenciada o que se 

apresenta como desigual no ponto de partida, com vistas a obter desenvolvimento e 

aprendizagens equiparáveis assegurando a todos a igualdade de direito à educação.. 

            Em Brejinho, o Ensino Fundamental com duração de 9 anos foi implantado de 

forma gradativa a partir de 2005. Atualmente está em fase de consolidação em toda a 

rede de ensino, organizado, segundo a Lei Federal nº 11.274 de 06 de fevereiro de 

2006, que instituiu o Ensino Fundamental de nove anos de duração, com a inclusão 

das crianças de seis anos de idade. Sendo uma das grandes responsabilidades da 

Rede Municipal de Educação, atende nos anos iniciais do 1º ao 5º ano e nos anos 

finais do 6º ao 9º ano. Não há retenção dos alunos do 1º para o 2º ano e do 2º para o 

3º ano, etapa primordial da alfabetização, respeitando assim o tempo e o jeito de 

aprender de cada um.   

 Ressalta-se que o ingresso das crianças no Ensino Fundamental não pode constituir 

uma medida meramente administrativa. É preciso atenção ao processo de 

desenvolvimento e aprendizagem delas, o que implica conhecimento e respeito às 

suas características etárias, sociais, psicológicas e cognitivas.  

 Em Brejinho, o Ensino Fundamental é ofertado em 13 escolas municipais e 1 

estadual, quase totalmente universalizado, totalizando 14 escolas em 2014, sendo 

necessário trabalhar a redução da evasão, repetência e distorção idade-ano conforme 

tabelas expostas neste Plano.  

   Apesar de todos os esforços desprendidos no sentido de melhorar 

constantemente o rendimento escolar dos alunos da Rede Pública e contribuir para a 

permanência destes na escola e maior qualidade na aprendizagem ainda constatam-se 

problemas como currículos desvinculados da realidade, profissionais despreparados, 

planos de estudo e metas defasados para atender às necessidades das crianças e 
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adolescentes que chegam á escola nesta época de mudanças sociais e tecnológicas 

vertiginosas.  

Constata-se também que devido a desestrutura familiar e social, às demandas 

econômicas, à sociedade de consumo, à exposição à mídia eletrônica, crianças e 

adolescentes adentram as salas de aula com muitas carências que os professores 

sozinhos não conseguem solucionar.  

Agressividade ás vezes transformando-se em violência física e moral, 

dificuldades para compreender e aceitar normas de convívio, desrespeito à autoridade, 

dificuldades de concentração, falta de persistência e de motivação para os estudos 

são características detectadas em estudantes desde a mais tenra idade e representam 

importantes causas para o fracasso escolar.  

Há significativos avanços e descobertas relacionadas ao desenvolvimento 

neurológico, à linguística, às formas de aprender que precisam ser assimiladas pelas 

equipes pedagógicas para que possam auxiliá-las a desenvolver o processo de ensino 

e aprendizagem e , consequentemente, melhorar o aproveitamento escolar de modo 

geral.  

Tabela 30: Taxas de Aprovação- Ensino Fundamental I - Rede Municipal e 

Estadual - Anos 2010-2013 

Fonte: Fonte Censo Escolar/INEP 2013.QEdu.org.br 

 

A seguir, observemos os dados da tabela no que se refere à aprovação escolar 

dos alunos da rede Pública Municipal de Ensino de 1º ao 5º Ano do Ensino 

Fundamental: 

Ano Aprovação  

2010 2011 2012 2013 

% Quant. % Quant. % Quant. % Quant. 

1º Ano 100,0 163 99,3 142 100,0 144 100,0 131 

2º Ano 98,3 116 100,0 162 97,0 134 100,0 144 

3º Ano  84,7 174 77,5 120 72,7 141 64,4 120 

4º Ano 88,4 123 95,1 178 99,2 126 96,5 146 

5º Ano  87,5 120 86,8 121 79,7 149 77,1 108 

Total - 696 - 723 -  694 - 649 
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Com relação à aprovação nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental percebe-se 

uma variação negativa no período mencionado nas séries finais de cada ciclo de 

aprendizagem, onde há retenção. No período o índice diminuiu em 20,3% no 3º ano e 

aumentou 10,4% no 5º ano. Nesse sentido, surge a necessidade de se investir em 

políticas educacionais que possibilitem a elevação dos índices e a constante melhoria 

na qualidade da educação ofertada aos alunos, especialmente no primeiro ciclo, onde 

ocorre a alfabetização e os números demonstram necessidade de maior investimento.   

A seguir vejamos os dados relacionados à reprovação, que demonstram uma 

significativa elevação de 22,2% no 3º ano e de 9% no 5º ano no período de 2010 a 

2013: 

Tabela 31: Taxas de Reprovação Escolar- Ensino Fundamental I - Rede 

Municipal e Estadual - Anos 2010-2013. 

Ano Reprovação  

2010 2011 2012 2013 

% Quant. % Quant. % Quant. % Quant. 

1º Ano 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

2º Ano 0,8 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 

3º Ano  13,4 28 20,5 32 25,7 50 35,6 66 

4º Ano 8,0 12 3,2 6 0,0 0 3,5 6 

5º Ano  11,0 16 11,0 16 18,1 34 20,7 29 

Total - 57 - 54 - 84 - 101 

Fonte: Fonte Censo Escolar/INEP 2013.QEdu.org.br 

Por consequência da diminuição da aprovação é possível verificar que nos últimos 

anos este indicador vem apresentando  uma elevação significativa, também com 

destaque maior e preocupante para o ciclo básico de aprendizagem (1º ao 3º ano), 

onde propõe-se que ocorra o processo de alfabetização dos alunos matriculados nesta 

etapa de ensino. 

Como mencionados anteriormente, diversos fatores contribuem para o abandono 

escolar. No Ensino Fundamental I, este indicador apresenta atualmente um índice 

satisfatório do 1º ao 4º Ano, pois nestas etapas de ensino foram reduzidos para zero o 

número de abandonos. Como é possível observar na tabela a seguir, em contrapartida, 

no 5º ano, houve a elevação de 0,7%, fato preocupante, pois pode ter como 

consequência a queda do nível de escolaridade da população e a distorção idade-série:  
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Tabela 32: Taxas de Abandono Escolar- Ensino Fundamental I - Rede 

Municipal e Estadual - Anos 2010-2013. 

Ano Abandono  

2010 2011 2012 2013 

% Quant. % Quant. % Quant. % Quant. 

1º Ano 0,0 0 0,7 2 0,0 0 0,0 0 

2º Ano 0,9 2 0,0 0 3,0 5 0,0 0 

3º Ano  1,9 4 2,0 4 1,6 4 0,0 0 

4º Ano 3,6 6 1,7 4 0,8 2 0,0 0 

5º Ano  1,5 3 2,2 4 2,2 5 2,2 4 

Total - 15 - 14 - 16 - 4 

        Fonte: Fonte Censo Escolar/INEP 2013.QEdu.org.br 

Os resultados do aproveitamento escolar e da qualidade da educação do Ensino 

Fundamental I refletem-se diretamente no Ensino Fundamental II, modalidade em que 

o aprofundamento dos estudos e a ampliação das competências previstas para serem 

desenvolvidas induzem os estudantes a se remeterem aos conhecimentos 

desenvolvidos na etapa  anterior.  Dessa forma, compreende-se a importância da etapa 

anterior para o bom andamento desta etapa secundária do Ensino.  Como fase 

posterior ao Ensino Fundamental I o Ensino Fundamental II destaca-se pela construção 

de conhecimentos que embasarão a preparação dos jovens para o ingresso no Ensino 

Médio, onde as exigências serão ampliadas gradativamente.    

Na tabela a seguir observemos os resultados obtidos no que se refere à 

aprovação dos alunos do Ensino Fundamental II e as mudanças ocorridas no decorrer 

dos anos.   

Tabela 33: Taxas de Aprovação Escolar- Ensino Fundamental II - Rede 

Municipal e Estadual - Anos 2010-2013. 

Ano Aprovação  

2010 2011 2012 2013 

% Quant. % Quant. % Quant. % Quant. 

6º Ano 63,1 113 57,4 100 70,6 121 88,2 202 

7º Ano 71,0 140 71,7 108 57,3 69 86,3 87 

8º Ano  80,8 109 76,4 112 83,5 102 84,4 56 

9º Ano 68,9 113 76,9 110 85,0 105 96,1 100 

Total - 475 - 430 - 397 - 445 
Fonte: Fonte Censo Escolar/INEP 2013.QEdu.org.br 

  Os dados expostos demonstram que apesar de algumas baixas nos anos 

intermediários há uma visível elevação da aprovação, especialmente no 9º ano, etapa 
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em que estudante é submetido às principais avaliações externas e encontra-se em fase 

de preparação para o ingresso no Ensino Médio. De acordo com os números, no 6º 

ano a taxa média de aprovação sofreu uma crescimento de 6,2% ao ano, no 7º Ano 

essa taxa foi de 3,1%, no 8º Ano a taxa foi de 1% ao ano e obteve a melhor taxa no 9º 

ano , de 6,8%. Apesar das variações, de modo geral percebe-se a tendência na 

elevação dos índices de aprovação.  

Como consequência da elevação da aprovação, a reprovação tem diminuído 

consideravelmente na Rede Básica de Ensino e novamente os números do 9º Ano 

demonstram que nesta etapa houve a maior queda nos índices, o que tem influenciado 

positivamente os resultados, como veremos a seguir: 

 

Tabela 34: Taxas de Reprovação Escolar- Ensino Fundamental II - Rede 

Municipal e Estadual - Anos 2010-2013 

        Fonte: Fonte Censo Escolar/INEP 2013.QEdu.org.br 

Os números acima também apresentam variação intermediária, no entanto, os 

resultados do ano 2013 apontam para a constante diminuição deste índice que no 6º 

ano apresentaram uma média de diminuição anual de 4,9%. No 7º ano, a diminuição 

observada foi de 2,3%, No 8º ano houve um decréscimo de1,5% e no 9º Ano foi 

apresentado 3,4%, sendo este o segundo menor índice de reprovação escolar. 

No tocante às taxas de abandono é possível perceber que, apesar dos constantes 

investimentos em programas educacionais de acompanhamento sistematizado e 

utilização de estratégias de elevação da autoestima dos alunos e incentivo à 

permanência destes na escola a Rede Pública de Ensino de Brejinho ainda vem 

apresentando elevados índices de abandono, mesmo com uma pequena queda ao 

longo dos anos. 

Ano Reprovação  

2010 2011 2012 2013 

% Quant. % Quant. % Quant. % Quant. 

6º Ano 29,0 52 27,8 49 17,8 31 9,2 21 

7º Ano 18,7 37 13,2 20 23,9 29 9,5 10 

8º Ano  15,4 21 18,1 27 8,3 11 9,4 7 

9º Ano 15,9 27 8,4 13 7,5 10 2,0 3 

Total - 137 -  - 81 - 41 
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Tabela 35: Taxas de Abandono Escolar- Ensino Fundamental II - Rede 

Municipal e Estadual - Anos 2010-2013 

Ano Abandono  

2010 2011 2012 2013 

% Quant. % Quant. % Quant. % Quant. 

6º Ano 7,9 15 14,8 26 11,6 20 2,6 6 

7º Ano 10,3 21 15,1 23 18,8 23 4,2 5 

8º Ano  3,8 6 5,5 9 8,2 10 6,2 5 

9º Ano 15,2 25 14,7 22 7,5 10 1,9 2 

Total - 67 - 80 - 63 - 18 
Fonte: Fonte Censo Escolar/INEP 2013.QEdu.org.br 

Apesar das variações, os resultados do ano 2013 apontam para a constante 

diminuição deste índice que no 6º ano apresentaram uma média de diminuição anual 

de 1,3%. No 7º ano, a diminuição anual observada foi de 1,5%, No 8º ano houve uma 

situação inversa com uma taxa anual de aumento de 2,4%. No 9º Ano foi apresentado 

um decréscimo de 3,3%, sendo este o melhor índice de decréscimo no abandono 

escolar de alunos da Rede Pública Municipal. 

Os números apresentados sugerem a continuação dos investimentos em políticas 

educacionais que favoreçam o desenvolvimento do processo educativo escolar 

adequado e a constante melhoria dos índices educacionais, especialmente nos anos 

onde há a maior necessidade de investimentos, além da prevenção de problemas 

como a distorção idade-ano, assunto do qual trataremos a seguir. 

 

16.1.2 Distorção idade- série/ano 

 A distorção idade-série/ano é um problema comum a todos os municípios 

brasileiros e influencia diretamente no aprendizado escolar, nos índices educacionais e 

principalmente na carreira escolar do estudante. O aluno é considerado em situação de 

distorção ou defasagem idade-série/ano quando a diferença entre a idade do aluno e a 

idade prevista para a série é de dois anos ou mais. A respeito Moreira (2014) afirma 

que:  

A taxa de distorção idade-série atinge picos no 6º ano do ensino 
fundamental, e isso ocorre na maioria das vezes pelo excesso de 
aprovações no período de 1º ao 4º ano, permitindo ao aluno progredir 
nos estudos com dificuldades de leitura, escrita, interpretação de textos 
e operações matemáticas simples.  
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São vários os fatores que contribuem para a ocorrência da distorção idade – 

ano/série, dentre as principais destacam-se a evasão e o abandono escolar, todavia 

existem causas primárias que contribuem para estas, e apesar de muitas vezes 

estarem intimamente ligadas à situação socioeconômica do aluno, isso nem sempre é 

fator determinante. Uma das principais consequências da distorção idade-série é o 

baixo desempenho dos alunos em atraso escolar quando comparados aos alunos 

regulares, o que pode ser evidenciado pelos resultados inferiores aos esperados nas 

avaliações nacionais do Ensino Fundamental. O artigo 24, inciso V da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (9.394/96), respalda legalmente uma proposta pedagógica de 

aceleração, quando estabelece que um dos critérios da verificação do rendimento 

escolar seja a aceleração de estudos para alunos com atraso escolar. 

No que se refere aos dados da distorção idade-série/ano no município de 

Brejinho, os dados na tabela a seguir possibilitam-nos uma análise acerca das taxas de 

distorção no município: 

Tabela 36: Taxas de Distorção Idade-série- Rede Pública de Ensino 

(Municipal e Estadual) Anos 2010-2013 

Ano Distorção% Taxa de 
variação (%) 

2010 2011 2012 2013 

1º Ano 0 1 2 1 + 0,2 

2º Ano 6 2 4 1 - 1,2 

3º Ano 23 20 16 24 + 0,2 

4º Ano 28 28 21 18 - 2,5 

5º Ano 53 30 26 39 - 3,5 

Total 22 16 14 17 - 1,2 

6º Ano 34 61 42 38 +1,0 

7º Ano 36 41 58 45 +2,2 

8º Ano 27 24 28 39 + 4,0 

9º Ano 34 39 24 20 - 3,5 

Total 33 42 38 36 - 0,7 

       Fonte: Fonte Censo Escolar/INEP 2013.QEdu.org.br 

 

A partir da verificação dos dados acima é possível perceber que a taxa de 

distorção idade-série/ano apresenta índices baixos no 1º e 2º ano. Essa taxa aumenta 

vertiginosamente nos anos posteriores, como no 3º ano (24%), no 4º ano (18%) e no5º 

ano (39%) perfazendo uma média de 17% de distorção no Ensino Fundamental I. 

http://www.jusbrasil.com/topicos/11693005/artigo-24-da-lei-n-9394-de-20-de-dezembro-de-1996
http://www.jusbrasil.com/topicos/11692747/inciso-v-do-artigo-24-da-lei-n-9394-de-20-de-dezembro-de-1996
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1035083/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1035083/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
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Tendo em vista o combate à Distorção idade-série/ano, na Rede Municipal de 

Ensino de Brejinho foram implantados programas de correção de fluxo em parceria 

com o Instituto Ayrton Senna e com o Governo Estadual denominados Se Liga e 

Acelera, que diminuíram significativamente a distorção idade-série/ano nos anos 

iniciais do Ensino Fundamental, no entanto nos anos finais do Ensino Fundamental não 

há programas de correção de Fluxo, resultando no acúmulo da distorção para os anos 

posteriores, chegando ao Ensino Médio, onde os índices de distorção também 

encontram-se muito elevados, como nos apresentam os dados da  tabela abaixo: 

Tabela 37: Taxas de Distorção Idade-série- Rede  Estadual – Ensino 

Médio Anos 2010-2013 

Ano Taxa de Distorção % Taxa de decréscimo ao Ano 

2010 2011 2012 2013 

1º Ano 49 37 33 24 25 % 

2º Ano 41 33 24 25 16 % 

3º Ano 55 42 34 15 40 % 

Total 48 37 30 22 26 % 

 

Fonte: Fonte Censo Escolar/INEP 2013.QEdu.org.br 

Apesar da gradativa diminuição dos índices de distorção no município ainda é 

perceptível a necessidade de investimentos em programas que corrijam a distorção em 

todas as etapas de ensino. Nesse sentido, faz-se necessário o investimento na 

prevenção e combate a esse relevante problema da educação municipal. 

 

16.2 Diretrizes 

Assegurar a continuidade da universalização do Ensino Fundamental, 

considerando a indissociabilidade entre acesso, permanência e qualidade da educação 

escolar oferecida; assegurar uma escola de Ensino Fundamental real, democrática, 

inclusiva, pensada na sua integridade, garantindo que uma criança de 6 anos adentre a 

essa escola e após nove anos saia com conhecimentos, habilidades, competências, 

valores e atitudes que lhe permitam o exercício pleno da cidadania.  

A escola precisa reconhecer e acolher a diversidade da clientela que recebe, o 

que significa repensar sua organização, sua gestão, as regras de convivência e as 

práticas pedagógicas. Além disso, a proposta de uma verdadeira educação inclusiva 
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trouxe para esse nível de ensino, numa convivência real, as crianças e jovens 

portadores de necessidades especiais; portanto a escola deverá elaborar o projeto 

político pedagógico e o regimento escolar numa construção coletiva com o exercício da 

autonomia, buscando um trabalho educacional voltado ao atendimento desta 

diversidade.  

A  norma  constitucional  inclusiva  das  crianças portadoras 

 de necessidades especiais no sistema regular será implementada, no Ensino 

Fundamental, por meio de programas específicos de orientação aos pais, qualificação 

dos professores, adaptação dos estabelecimentos de ensino e continuidade dos 

serviços e projetos desenvolvidos 

É importante valorizar e garantir um novo paradigma curricular que possibilite 

relações interdisciplinares, transversais, isto é, que conceba o conhecimento como 

parte de uma rede de significações envolvendo tanto as relações construídas entre as 

diversas áreas quanto as produzidas no interior de cada uma.  

A gestão democrática expressa pela participação da comunidade escolar e local 

através dos colegiados enquanto fortalecimento da autonomia das escolas, com vistas 

à consecução de seus fins sociais, constitui um fator importante de melhoria da 

qualidade de ensino e de responsabilização da escola perante a sociedade.  

Tendo em vista a obrigação legal de assegurar vagas a todas as crianças na 

idade de frequentar a Escola Fundamental, o Município oferece escolas rurais com 

anos regulares, levando-se em consideração as peculiaridades regionais e garantindo 

a todos uma escola de qualidade.  

Garantir o funcionamento das escolas em, no máximo, dois turnos diurnos e um 

noturno, sem prejuízo do atendimento da demanda.  

A qualidade do atendimento educacional será avaliada também por instrumentos 

de avaliação externa que permitam o estabelecimento de critérios mínimos de 

desempenho escolar, além de garantir a participação da comunidade escolar – 

professores, alunos, pais, representantes da comunidade  - nos processos avaliativos.  
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16.3 Meta Nacional número 2: 
 

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

de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco 

por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último 

ano de vigência deste PME. 

 
16.4 Indicadores da Meta 2: 
 

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

Brasil: 

98,4% 

Nordeste: 98,1% Pernambuco: 97,6% Sertão: 95,9% Brejinho: 98,3% 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 

 

Indicador 2B - Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental 

concluído. 

Brasil: 6,7% Nordeste: 55,0% Pernambuco: 65,7% Sertão: 45,5% Brejinho: 56,3% 

 Fonte: http://simec.mec.gov.br 

 
16.5 Meta Municipal número 2: 
 

Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a 

população de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 80% 

(oitenta por cento) dos/as estudantes concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 

 
 
16.6 Estratégias da Meta 2: 

2.1) Implantar e implementar gradativamente educação integral na rede publica 

municipal com atividades nas áreas de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas 

e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente de inclusão digital e de saúde e 

sexualidade.  

 

2.2) Estimular a promoção de modelo de corresponsabilidade pela gestão do tempo 

educativo nas escolas municipais, mediante ação Inter setorial das áreas sociais 

(saúde, esporte e lazer, ação social e cidadania, etc...)  
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2.3) Garantir adequações arquitetônicas nas escolas públicas municipais observadas o 

atendimento às regras de acessibilidade previstas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, com o objetivo de favorecer a igualdade de acesso e as 

condições de permanência aos alunos, com ou sem deficiência, em suas sedes, 

assegurando o direito de todos os estudantes compartilharem os espaços comuns de 

aprendizagem.  

 

2.4) Ampliar e adequar os prédios das escolas municipais hoje existentes, 

possibilitando todo o uso de novas tecnologias no ensino, com a instalação de espaços 

como as bibliotecas multimídia voltados para a divulgação e construção do 

conhecimento, as salas de informática e outras, conforme o projeto político-pedagógico 

da escola.  

 

2.5) Garantir aulas de reforço escolar e recuperação paralela aos alunos dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental I com defasagem no processo educativo.  

 

2.6) Assegurar condições para a melhoria do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica (IDEB) em escolas de ensino fundamental.  

 

2.7) Dar continuidade ao programa de provimento das escolas municipais de 

equipamentos, mobiliários e materiais didático-pedagógicos necessários e adequados 

ao funcionamento eficiente das escolas e do processo de aprendizagem.  

 

2.8) Assegurar as condições para que todas as escolas, progressivamente, no 

exercício de sua autonomia, executem seus projetos políticopedagógicos, com 

observância das Diretrizes Curriculares para o Ensino Fundamental, dos Parâmetros  

2.9) Curriculares Nacionais, das Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação da 

Infância, das Matrizes Curriculares e das necessidades específicas de cada uma, 

considerando sua clientela, sua comunidade, seus profissionais e seu entorno.  

 



 
 

89 
         2015-2025 – Alinhando os Planos em prol de uma educação de qualidade. 

 

 

2.10) Assegurar, na proposta pedagógica da escola, o atendimento das crianças e 

adolescentes com deficiência.  

 

2.11) Assegurar a avaliação do desempenho das escolas de Ensino Fundamental, com 

a participação da comunidade e a partir dos dados de auto avaliação e de avaliações 

em larga escala.  

 

2.12) Dar continuidade ao programa de formação dos profissionais da educação, 

visando sua total competência para atuar com alunos do ensino fundamental, inclusive 

para professores de 6º ao9ºanos por meio de parcerias com outras instituições.  

 

2.13) Autorizar a participação dos professores das escolas municipais de ensino 

fundamental, bem como dos demais profissionais que atuam nessas escolas, em 

congressos, simpósios, encontros, fóruns e outros eventos relacionados à educação, 

de acordo com os Programas de formação contínua de educadores do município 

objetivando o crescente desenvolvimento de sua Formação Pedagógica.  

 

2.14) Proporcionar, com recursos próprios e em parceria com os governos federal e 

estadual, transporte aos alunos matriculados no ensino público da rede municipal e, 

supletivamente da rede estadual, prioritariamente residentes no meio rural e em 

lugares distantes das unidades escolares.  

 

2.15) Continuar a oferecer com recursos próprios material didático-pedagógico e 

uniforme para todos os alunos das escolas municipais de ensino fundamental.  

 

2.16) Proporcionar atendimento a alunos das escolas municipais, com problemas de 

aprendizagem ou distúrbio do comportamento, por profissionais especializados.  

 

2.17) Dar continuidade ao programa de educação alimentar e nutricional, em todas as 

escolas municipais.  
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2.18) Propor programas de educação nutricional e de assistência alimentar a crianças 

com diagnóstico de desnutrição, com fornecimento de maior aporte proteico, em 

parceria com a Secretaria Municipal de Saúde.  

 

2.19) Dar continuidade à parceria com o Governo Estadual na execução dos 

Programas de Correção de fluxo no Ensino Fundamental I e II ; 

 

2.20) Realizar concurso público de acordo com as reais necessidades de vagas na 

Rede Pública de Ensino, assegurando a efetivação dos profissionais da educação no 

prazo de até 3 anos.  

 

2.21) Reduzir, no prazo de 5 anos de vigência do PME, 10% da reprovação no Ensino 

Fundamental I  e  5% no Ensino Fundamental II. 

 

2.22) Reduzir gradativamente a taxa de abandono escolar de modo a garantir as 

condições de  permanência do aluno numa escola com qualidade de ensino.   

 

2.23) Realizar um mapeamento dos alunos menores de idade em fase de atendimento 

no âmbito escolar que se encontram fora da escola e, em parceria com órgãos como o 

Conselho Tutelar e o ministério Público, desenvolver uma política de incentivo ao 

retorno destes alunos às instituições educacionais.  

 

 

2.24) Dar continuidade à parceria com o Governo Estadual na execução do Programa 

Alfabetizar com Sucesso, que acompanha sistematicamente a alfabetização dos 

alunos e os demais indicadores de sucesso previstos no referido Programa. 
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2.25) Prorrogar a parceria com o Governo Federal na execução do Pacto Nacional Pela 

Alfabetização na Idade Certa – PNAIC com o objetivo de investir e acompanhar a 

formação de professores que atuam no Ensino Fundamental I. 
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17. ENSINO MÉDIO 

17.1 Diagnóstico: 

No Município de Brejinho o Ensino Médio é uma etapa na formação educacional 

que influencia no desenvolvimento econômico e social do município. Este nível de 

ensino é da responsabilidade do Governo Estadual que conta com apenas uma 

unidade de ensino médio no município, porém o PME tem que acolher a atuação do 

Estado e articulá-la com as forças do desenvolvimento do Município para que em 

conjunto ambas as redes possam garantir a oferta de uma educação de qualidade.  

A Escola de Ensino Médio no município oferece uma infraestrutura adequada: 

possui biblioteca, laboratório de informática, televisão, videocassete, computador, 

energia elétrica, Computadores na Secretaria e diretoria, abastecimento de água e 

rede de saneamento. Há no entanto a necessidade de construção de uma quadra de 

esportes para a realização das atividades relacionadas à educação física, eventos e 

demais atividades que necessitem de uma estrutura adequada para tais fins. 

Em nosso município já tivemos a oportunidade de oferecer na Rede Municipal o 

Ensino Médio os Cursos Técnicos em Contabilidade e Magistério. A rede Estadual tem 

oferecido os Anos Finais do Ensino Fundamental (que encontra-se em fase de 

finalização), o Curso Normal Médio e a Educação de Jovens e Adultos – EJA a Nível 

Médio, totalizando 384 alunos distribuídos de acordo com as informações da tabela a 

seguir: 

Tabela 38: Matrículados alunos da Rede Estadual de Ensino no Município de 

Brejinho - PE– Ano 2014 

Turma Quantidade 

6º Ano 27 

7º Ano 41 

1º Ano do Ensino Médio 91 

2º Ano do Ensino Médio 100 

3º Ano do Ensino Médio 79 

EJA Médio 46 

Total  384 
Fonte: Escola de Referência em Ensino Médio – EREM José Severino de Araújo 
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Como é possível perceber a Rede Estadual encontra-se em fase de finalização de 

trabalho com o Ensino Fundamental I e prossegue seus trabalhosa nível médio 

capacitando os jovens para prosseguirem estudos em nível superior, no entanto muitos 

deles terminam o curso médio e não têm condições de prosseguirem seus estudos. 

Ainda é verificada uma distorção idade-série no Ensino Médio. Esta ocorrência é 

resultado das taxas de repetência no Ensino Fundamental, os jovens chegam ao 

Ensino Médio um pouco mais velhos. Há casos também em que o aluno tem que 

desistir do Ensino Médio por não dar conta de acompanhá-lo, em decorrência da pouca 

base que traz do Ensino Fundamental acompanhada da falta de incentivo e força de 

vontade e de casos como gravidez precoce. 

A partir do ano 2011, os alunos da Rede do Ensino Fundamental I e II passaram a 

ser responsabilidade da Rede Municipal. Dessa forma, gradativamente, os alunos das 

séries ou anos relacionados a essa etapa de ensino migraram para a Rede Municipal 

e, consequentemente o número de matrículas dessa demanda diminuiu na Rede 

Estadual e Aumentou na Rede Municipal que atualmente se encarrega de preparar os 

alunos no Ensino Fundamental I para seu ingresso no Ensino Fundamental II e nível 

Médio. 

Devido a fatores externos à escola como a migração dos jovens para trabalhar 

nos grandes centros urbanos e a gravidez precoce, a matrícula no Ensino Médio tem 

diminuído a cada ano, como poderemos verificar nos dados expostos na tabela abaixo. 

Tabela 39: Distribuição das matrículas na Rede Pública- Ensino Médio (Rede 

Estadual) Anos 2010-2013. 

Etapa 

 

Ano 

2010 2011 2012 2013 2014 

Ensino Médio 326 303 291 279 270 
Fonte: Fonte Censo Escolar/INEP 2013.QEdu.org.br 

Para sanar tais problemas e incentivar os jovens a voltarem paras a escola, faz-se 

necessário que seja desenvolvida uma política educacional voltada para o investimento 

em cursos profissionalizantes para os jovens cursistas do ensino médio e EJA médio, o 

que incentivaria o mercado de trabalho a absorver essa demanda de jovens aptos para 

o trabalho. 

O desafio do Estado é enfrentar e do Município apoiar a demanda cuidando ao 

mesmo tempo de melhorar a qualidade do ensino e procurando ampliar as alternativas 
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de atendimento para os grupos menos favorecidos da população que estão chegando 

ao Ensino Médio.  

Os jovens que insistem em permanecer na escola, apostam na melhoria da 

formação que lhes facilite o ingresso no mundo produtivo, cada vez mais exigente e 

excludente. Portanto, os anseios da sociedade jovem deram espaço à iniciativa 

continuada de fazer dessa etapa da educação básica muito mais do que preparar 

jovens e adultos para ingressar nas Universidades: preparar para a vida.  

Muitos jovens apresentam idade acima da faixa etária desejável para cursar o 

Ensino Médio, demandam metodologias e alternativas de organização do currículo que 

lhes permitam adquirir novas formas de organização da escola para atender a esse 

segmento. Nesse sentido, faz-se necessário rever os cursos e programas identificados 

com os interesses desses alunos, como as classes de aceleração, o ensino supletivo e 

o ensino à distância e programas de correção de fluxo como o Travessia.  

Outro problema apresentado nessa etapa de ensino é que parte de sua clientela 

estuda à noite, no entanto, a predominância de matrículas de Ensino Médio no noturno 

não se explica apenas pela característica dos estudantes, comumente considerados 

alunos trabalhadores. Na verdade, a concentração de matrículas no turno da noite se 

explica também pela falta de espaço nas escolas para a oferta de vagas nos outros 

dois turnos, nesse sentido, surge a necessidade de ampliação da estrutura física das 

unidades escolares no sentido de oferecer estrutura adequada para atendimento à 

demanda. 

Observemos a seguir os dados referentes ao aproveitamento escolar dos alunos 

do Ensino Médio da Rede Estadual no período 2010-2013que demonstram os avanços 

e as dificuldades desta Rede de Ensino no município de Brejinho: 

Tabela 40:Rendimento Escolar  - Rede Estadual – 2010-2013 -Ensino Médio 

(1º ao 3º Ano) 

Ano Aprovação% Reprovação% Abandono% 

2010 87,3 2,5 10,2 

2011 89,7 4,4 5,8 

2012 86,6 3,4 10,0 

2013 95,4 1,1 3,4 
Fonte: IDE.MEC.GOV.BR/2014 
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Como é possível perceber, a partir dos números acima apresentados, houve um 

crescimento significativo da aprovação dos alunos e o abandono ainda apresenta uma 

média de 7,3% nos quatro últimos anos, número ainda considerado alto para os 

padrões de ensino, assim, o abandono continua sendo um dos principais problemas 

apresentados nesta etapa de ensino. 

As situações apresentadas acarretam uma série de consequências para a 

qualidade do ensino. Embora todas as políticas destinadas a prover as condições 

básicas para o funcionamento da escola para os jovens sejam importantes, apenas a 

atuação de professores que assumam na prática os princípios da reforma poderá 

garantir o bom uso dos materiais, fazer do desenvolvimento curricular um processo 

vivo e conferir à gestão educacional a dimensão pedagógica da qual ela tanto se 

ressente. A soma de todos esses fatores convergirão na melhoria da qualidade do 

ensino nesta etapa.  

 

17.2Diretrizes 
 

O Ensino Médio precisa ser entendido como uma proposta de Educação que 

propicie aprendizagem de competências de caráter geral, que forme pessoas mais 

aptas a assimilar mudanças, que sejam mais autônomas em suas escolhas, que 

respeitem as diferenças e superem a segmentação social.  

A Constituição Federal (Art. 208) traz como dever do Estado a garantia da 

progressiva universalização do ensino médio gratuito. Este dever do Estado vem trazer 

a oportunidade a muitos jovens de realizarem seus estudos, mas, como os desafios da 

modernidade exigem, queremos um ensino médio que proporcione a aquisição de 

competências relacionadas ao exercício da cidadania e na inserção produtiva.  

O Ensino Médio precisa conduzir seus jovens alunos à autoaprendizagem, à 

percepção da dinâmica social e da capacidade para nela intervir, à compreender os 

processos produtivos, a terem capacidade de observar, interpretar e tomar decisões; a 

terem domínio de aptidões básicas de linguagens, comunicação, abstração, gerar 

informação e usá-la para solucionar problemas concretos na produção de bens ou na 

gestão e prestação de serviços.  
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17.3 Meta Nacional número 3: 
 

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 

PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por 

cento). 

 

17.4 Indicadores da Meta 3: 

Indicador 3A - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola.. 

Brasil: 4,3% Nordeste: 83,1% Pernambuco: 83,2% Sertão: 78,0% Brejinho: 73,1% 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 

 

Indicador 3B - Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 a 17 

anos. 

Brasil: 55,3% Nordeste: 6,4% Pernambuco: 51,4% Sertão: 35,2% Brejinho: 42,4% 

 Fonte: http://simec.mec.gov.br 

 
17.5 Meta Municipal número 3: 

 

Ampliar o atendimento escolar, em regime de colaboração, para toda a 

população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar a taxa líquida de 

matrículas no ensino médio para 60% (sessenta), até o final do período de 

vigência deste PME. 

 

 

17.6 Estratégias da Meta 3: 

 

3.1) Assegurar a construção de um Ensino Médio que atenda às necessidades dos 

adolescentes e jovens brejinhenses.  

 

3.2) Promover a busca ativa da população de 15 a 17 anos fora da escola, em parceria 
com as áreas da assistência social e da saúde.  

 

3.3) Apoiar, durante a vigência deste Plano, o contato permanente entre o ensino 

médio e instituições de ensino superior, com o objetivo de troca de experiências e 

atualização, integrando o aluno do ensino médio com o mundo acadêmico.  
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3.4) Buscar, junto aos órgãos competentes, durante a vigência deste Plano, recursos 

para a construção/ampliação de uma Escola Estadual Padrão FNDE para atendimento 

aos alunos brejinhenses em nível médio.  

 

3.5) Incentivar, durante a vigência deste Plano, a inclusão e a permanência dos 

educandos com necessidades especiais em classes comuns, cabendo a cada 

mantenedora, garantir condições para que possa receber este estudante e oferecer-

lhe um ensino de qualidade, conforme legislação vigente.  

 

3.6) Estimular e apoiar, durante a vigência deste Plano, a implantação de cursos 

profissionalizantes, integrados e subsequentes ao ensino médio no município.  

 

3.7) Assegurar, durante a vigência deste Plano, em regime de colaboração com o 

Estado, o transporte escolar, adequado e exclusivo, para alunos do município, 

conforme suas necessidades (físico motoras) e distâncias.  

 

3.8) Apoiar, durante a vigência deste Plano, a promoção de atividades interativas da 

escola Estadual com as escolas municipais, visando um maior entrosamento e troca 

de experiências.  

 

3.9) Valorizar as ações lançadas pelo MEC e pelo Estado, de melhoria e 

aproveitamento dos alunos do Ensino Médio, de forma a atingirem níveis satisfatórios 

de desempenho definidos e avaliados pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB), pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e pelo Sistema de Avaliação 

de PE (SAEPE).  

 

3.10) Otimizar o ensino nas etapas da Educação Básica, para reduzir, a repetência e a 

evasão, de forma a diminuir para 4 anos o tempo médio de escolaridade para 

conclusão desse nível.  

 

3.11) Garantir a autonomia das escolas na elaboração e vivência do projeto 

pedagógico e no gerenciamento dos recursos mínimos para manutenção do cotidiano 

escolar.  
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18. EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 

18.1 Diagnóstico  

 A educação ao longo dos tempos tem buscado acompanhar as transformações 

que a contemporaneidade exige. Diante dessa perspectiva o respeito e atendimento à 

diversidade constituem-se em premissas básicas. Nesse contexto, a inclusão 

apresenta-se como necessária para que se faça cumprir a Legislação vigente, que, de 

acordo com a Constituição Federal em seu artigo 208 - inciso III estabelece o direito 

das pessoas com deficiência de receberem educação na rede regular de ensino. Para 

tanto, faz-se necessário à inclusão plena dos alunos e alunas com deficiência às salas 

de aulas regulares, fazendo valer, a estes, a oportunidade de usufruir dos seus direitos. 

Nessa perspectiva, o cenário municipal apresenta-se com uma crescente evolução 

quanto ao atendimento aos alunos e alunas com deficiência em turmas regulares de 

ensino. Quanto aos dados referentes à quantidade de alunos e alunas matriculados 

nas instituições de ensino do município de Brejinho incluídos nas salas de aulas 

regulares são os seguintes: 

Tabela 41: Alunos matriculados no ensino regular da rede pública: 

ANO REDE MUNICIPAL REDE ESTADUAL 

2012 14 0 

2013 16 0 

2014 14 0 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Brejinho – ano 2014 

Diante dos dados, nota-se que o município de Brejinho, paulatinamente, vem 

fazendo cumprir as determinações e exigências legais que primam pela inclusão dos 

alunos e alunas com deficiência nas salas regulares de ensino e oferta de atendimento 

educacional especializado em instituições próprias no contra turno.  Porém, para que o 

município possa, de fato, implementar um sistema educacional inclusivo, faz-se 

necessário adotar algumas medidas, pois a exigência veemente da sociedade não só 

visa à consolidação de escolas inclusivas, mas, acima de tudo, à concretização de uma 

educação que garanta a todas as pessoas o acesso não só a uma escolarização que 

promova o atendimento à diversidade, mas, acima de tudo, que contemple o 

atendimento à vida em sua totalidade.  
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O município de Brejinho conta com uma sala de recurso multifuncional 

funcionando com atendimento no contra turno na Escola Municipal São Sebastião na 

área urbana com uma matricula de:  

Tabela 42 Matricula de alunos no AEE - atendimento educacional especializado: 

ANO SALA DE RECURSO MULTIFUNCIONAL 

2012 09 

2013 08 

2014 08 

  
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Brejinho – ano 2014o 

 o município de Brejinho conta o Programa Escola Acessível que tem como objetivo 

promover condições de acessibilidade ao ambiente físico, aos recursos didáticos e 

pedagógicos e à comunicação e informação nas escolas públicas de ensino regular. 

O Programa disponibiliza recursos, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola 

- PDDE, às escolas contempladas pelo Programa Implantação de Salas de Recursos 

Multifuncionais. No âmbito deste programa são financiáveis as seguintes ações: 

 Adequação arquitetônica: rampas, sanitários, vias de acesso, instalação de corrimão e 

de sinalização visual, tátil e sonora; 

 Aquisição de cadeiras de rodas, recursos de tecnologia assistiva, bebedouros e 

mobiliários acessíveis; 

 

18.2 Diretrizes  

A Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva garante o 

cumprimento do direito indisponível de qualquer aluno de acesso ao Ensino 

Fundamental, já que pressupõe uma organização pedagógica das escolas e práticas 

de ensino que atendam as diferenças entre alunos, sem discriminações indevidas, 

beneficiando a todos com o convívio e crescimento na diversidade.  

A Educação Especial se destina aos alunos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento (autismo, psicose e neurose graves) e altas habilidades ou 

superdotação. Esses alunos têm o direito de frequentar a escola regular em qualquer 

um de seus níveis.  

A Educação Especial como modalidade de educação escolar, deverá ser 

promovida, sistematicamente, nos diferentes níveis de ensino, cujas instituições 
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educacionais precisarão proceder às adequações administrativas e pedagógicas para o 

conveniente atendimento desses alunos.  

O aluno que apresentar a necessidade de ter o apoio educacional na escola 

especial ou precisar dos serviços de apoio especializados tem o direito, desde que 

ocorra em período distinto, daquele em que forem matriculados no ensino comum, para 

que tenham um melhor desenvolvimento intelectual.  

Na perspectiva da Educação Inclusiva, para que o aluno tenha um atendimento 

com qualidade, é necessário o envolvimento de todos os funcionários da escola, e da 

articulação e cooperação entre os setores de educação, saúde, transporte e 

assistência social, formando uma rede de atendimento.  

É prioridade para o município a formação continuada para gestores, educadores 

e demais profissionais das escolas municipais para a educação inclusiva.  

Considera-se, atendimento educacional especializado, o conjunto de atividades 

e os recursos de acessibilidade e pedagógicos, organizados institucionalmente e 

prestados de forma complementar ou suplementar à formação dos alunos no ensino 

regular. Exemplo: professores intérpretes de língua de sinais, especialistas em Braile, 

educação especial itinerante, salas de recursos, os serviços clínicos e outros recursos 

especiais de ensino e aprendizagem.  

A Secretaria da Educação do município disciplinará os requisitos, as condições 

de participação e os procedimentos para a apresentação de demandas para apoio 

técnico e financeiro direcionado ao atendimento educacional aos alunos.  

 
18.3 Meta Nacional número 4: 

 

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

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

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

sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

 

18.4 Indicadores da Meta 4: 
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Indicador 4 - Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a 

escola. 

Brasil: 

85,8% 

Nordeste: 85,0% Pernambuco: 85,4% Sertão: 82,9% Brejinho: 87,7% 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 

 
18.5 Meta Municipal número 4: 
 

Universalizar, em regime de colaboração, para a população de 4 (quatro) a 

17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 

altas habilidades ou superdotação, o acesso com qualidade à Educação Básica e 

ao Atendimento Educacional Especializado (AEE), preferencialmente na rede 

regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo e de salas de 

recursos multifuncionais. 

18.6 Estratégias da Meta 4: 

4.1) Dar continuidade à educação Inclusiva para educandos, nas escolas municipais 

e subvencionadas de educação infantil e ensino fundamental e médio da Rede 

Pública de Ensino.  

 

4.2) Garantir o atendimento dos alunos nas turmas regulares de educação infantil, 

de ensino fundamental e médio. Estas turmas devem ter um número de alunos 

menor do que as demais classes do mesmo nível de ensino.  

 

4.3) Assessorar as escolas que atendam a alunos com deficiências, transtorno 

global do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  

 

4.4) O atendimento educacional especializado poderá ser realizado nas unidades 

escolares, quando devidamente constado na proposta pedagógica da escola, e 

envolverá a participação da família e será realizado em articulação com as demais 

políticas públicas.  
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4.5) Oferecer períodos de capacitação aos profissionais da educação de classes 

comuns como LIBRAS, comunicação alternativa e tecnologia assistiva e 

educacional.  

 

4.6) Oferecer cursos periódicos de capacitação para todos os profissionais que 

atuam com esta clientela.  

 

4.7) Autorizar a participação dos professores das classes de inclusão e os demais 

profissionais que atuam nessas escolas, em congressos, simpósios, encontros, 

fóruns e outros eventos relacionados à educação do portador de deficiência, de 

acordo com a Programação de formação contínua de educadores do município.   

 

4.8) Incentivar a participação desses profissionais, em encontros, oficinas, cursos e 

palestras, objetivando o crescente desenvolvimento de sua formação pedagógica.  

 

4.9) Adequar, de acordo com a legislação, o espaço físico às necessidades dos 

alunos com deficiências, garantindo sua melhor locomoção.  

 

4.10) Oferecer para as escolas, conforme sua clientela, recursos e equipamentos 

específicos para atender às necessidades educacionais das crianças cegas, surdas, 

com deficiências física e motora, como: computador adaptado, mapas e livros em 

Braile, livros falados e ampliados com letras grandes, lupas, luminárias, dicionários 

de língua brasileira de sinais – LIBRAS, DVDs com histórias em LIBRAS, material 

visual, métodos de comunicação alternativa como prancha com sinais, entre outros.  

 

4.11) Promover atividades pedagógicas diversificadas, nelas incluídas atividades de 

artes, esportes, lazer e de informática, de maneira a proporcionar o melhor  

desenvolvimento dos alunos com deficiência.  

 

4.12) Proporcionar a orientação pedagógica aos docentes e demais profissionais da 

escola visando a dinamização das ações educativas, para garantir processo de 

melhoria contínua da qualidade no atendimento.  
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4.13) Proporcionar, com recursos próprios e em parceria com os governos federal e 

estadual, transporte aos alunos matriculados na modalidade de Educação Especial, 

tendo em vista a dificuldade de locomoção desses alunos para a escola.  

 

4.14) Intermediar junto à Secretaria Municipal da Saúde ou outras instituições, o 

atendimento de alunos que necessitem atenção especial. 

 

4.15) Implantar salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada 

de professores para o atendimento educacional especializado complementar e para 

os professores do ensino regular, nas escolas urbanas, rurais, indígenas e 

quilombolas. 

 

 

4.16) Contabilizar, para fins de repasse do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 

Educação – FUNDEB, as matrículas dos estudantes da educação regular da rede 

pública que recebem atendimento educacional especializado complementar, sem 

prejuízo do cômputo dessas matrículas na educação básica regular; 

 

4.17) Assegurar a distribuição suplementar de livros didáticos, e de material didático 

específico para estudantes com necessidades educativas especiais. 

 

4.18) Otimizar ações de acompanhamento pedagógico  aos estudantes com 

deficiência; 

 

4.19) Adotar medidas que garantam a inserção de profissionais Graduados: 

Psicólogo, Pedagogo, Assistente Social, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e 

Professores Itinerantes nas Escolas, garantindo a formação de um núcleo 

multidisciplinar de atendimento aos estudantes; 

 

4.20) Garantir a oferta de Serviços de Estimulação e Atendimento Especializado 

para crianças com deficiência, de zero a 05 anos de idade, em instituições de 

Educação Infantil e instituições especializadas em todos os municípios. 
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4.21) Garantir no ato da matrícula a distribuição de 2 (dois) alunos, no máximo, com 

deficiência por turma, com 1 (um) professor auxiliar.  
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19 - ALFABETIZAÇÃO ATÉ O TERCEIRO ANO 

19.1 Diagnóstico 

De acordo com o exposto no site governo Federal uma criança pode ser 

considerada alfabetizada quando se apropria da leitura e da escrita como ferramentas 

essenciais para seguir aprendendo, buscando informação, desenvolvendo sua 

capacidade de se expressar, de desfrutar a literatura, de ler e de produzir textos em 

diferentes gêneros, de participar do mundo cultural no qual está inserido. Para cada 

ano de escolaridade, há diferentes expectativas em relação a essas capacidades, que 

precisam ser consideradas nos momentos de planejamento e de análise do 

desempenho de alunos e da escola. (Fonte: observatoriodopne.org.br)  O município de 

Brejinho tem desenvolvido ações e investido em parcerias com o Governo Estadual e 

Federal no sentido de cumprir o estabelecido na meta 5 do Plano Nacional de 

Educação dentre as quais poderemos citar a adesão aos programas a seguir: 

19.1.1Programa Alfabetizar com Sucesso: 

O Programa Alfabetizar com Sucesso (Circuito Campeão) introduz, nos primeiros 

anos do Ensino Fundamental das redes regulares, especialmente no primeiro ciclo (1º 

ao 3º ano) ferramentas de gestão da aprendizagem como soluções concretas para 

estancar a má qualidade do ensino. Tendo como objetivo garantir o desenvolvimento 

de habilidades de leitura e escrita, de cálculos matemáticos e de compreensão de 

fenômenos naturais e sociais, de maneira a contribuir para a permanência do aluno na 

escola e para o seu sucesso, assim como, introduzir nas escolas e secretarias de 

ensino uma cultura de gestão focada em resultados de aprendizagem, priorizando 

políticas de alfabetização e de acompanhamento dos cinco primeiros anos do ensino 

fundamental.  

Além do acompanhamento através dos indicadores de sucesso, o Programa 

oferece também formação continuada para os professores, coordenadores e 

supervisores participantes e também há um incentivo da Prefeitura Municipal que 

oferece um bônus no salário do professor e material didático e de expediente como 

incentivo ao bom andamento do programa no município.  
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Em Brejinho, o Programa Alfabetizar com Sucesso atendeu em 2014 a uma 

clientela de quatrocentos e cinquenta (450) alunos do 1º ao 5º ano do ensino 

fundamental, distribuídos em vinte e duas (22) turmas locadas em duas escolas da 

área rural, equivalente a 38% dos alunos e uma escola da área urbana, equivalente 

62%dos alunos, como apresentado no gráfico a seguir. 

Gráfico 06 Distribuição dos alunos do Programa Alfabetizar Com Sucesso 

em Brejinho – Ano 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Brejinho – PE – Ano 2014 

 
 
19.1.2 Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa - PNAIC 

 

O Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa é um compromisso formal 

assumido pelos governos federal, do Distrito Federal, dos estados e municípios de 

assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao 

final do 3º ano do ensino fundamental. Foi instituído pela portaria n° 867, de 4 de Julho 

de 2012. 

No Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, quatro princípios centrais 

são considerados ao longo do desenvolvimento do trabalho pedagógico: 

1. O Sistema de Escrita Alfabética é complexo e exige um ensino sistemático e 

problematizador; 

2. O desenvolvimento das capacidades de leitura e de produção de textos ocorre 

durante todo o processo de escolarização, mas deve ser iniciado logo no início da 

Educação Básica, garantindo acesso precoce a gêneros discursivos de circulação 

social e a situações de interação em que as crianças se reconheçam como 

protagonistas de suas próprias histórias; 

http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/port_867_040712.pdf
http://pacto.mec.gov.br/images/pdf/port_867_040712.pdf
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3. Conhecimentos oriundos das diferentes áreas podem e devem ser apropriados pelas 

crianças, de modo que elas possam ouvir, falar, ler, escrever sobre temas diversos e 

agir na sociedade; 

4. A ludicidade e o cuidado com as crianças são condições básicas nos processos de 

ensino e de aprendizagem. 

Dentro dessa visão, a alfabetização é, sem dúvida, uma das prioridades nacionais 

no contexto atual, pois o professor alfabetizador tem a função de auxiliar na formação 

para o bom exercício da cidadania. Para exercer sua função de forma plena é preciso 

ter clareza do que ensina e como ensina. Para isso, não basta ser um reprodutor de 

métodos que objetivem apenas o domínio de um código linguístico. É preciso ter 

clareza sobre qual concepção de alfabetização está subjacente à sua prática. 

A adesão ao PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa no 

município de Brejinho aconteceu em 2012, dando inicio ao Programa em 2013, com a 

formação continuada em Alfabetização em língua portuguesa contando com 01 

coordenador Municipal, 01 orientador de estudos, atendendo uma clientela de 25 

professores alfabetizadores e 464 alunos do 1º ao 3º ano, distribuídas em toda rede 

municipal. 

Em 2014 o município deu continuidade a formação continuada de professores 

em Alfabetização Matemática retomando Alfabetização em língua portuguesa, contou 

com a mesma quantidade de professores alfabetizadores, de coordenador e orientador 

de estudos atendendo uma demanda de441alunos. 

19.2 Diretrizes 

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 09 

anos, o Conselho Nacional de Educação (2010, p. 8-9, art. 30) aponta que os três anos 

iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar: 

I – a alfabetização e o letramento; 

II – o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o 

aprendizado da Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais  artes, a Educação 

Física, assim como o aprendizado da Matemática, da  Ciência, da História e da 

Geografia;  
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III – a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do 

processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode 

causar no Ensino Fundamental como um 

todo e, particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de 

escolaridade e deste 

para o terceiro. 

§ 1º Mesmo quando o sistema de ensino ou a escola, no uso de sua autonomia, 

fizerem opção pelo regime seriado, será necessário considerar os três anos iniciais do 

Ensino Fundamental como um bloco pedagógico ou um ciclo sequencial não passível 

de interrupção, voltado para ampliar a todos os alunos as oportunidades de 

sistematização e aprofundamento das aprendizagens básicas, imprescindíveis para o 

prosseguimento dos estudos. 

 

19.3 Meta Nacional número 5: 
 

Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 

ensino fundamental. 

 

19.4 Indicadores da Meta 5: 
 

Indicador 5 - Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do ensino 

fundamental. 

Brasil: 97,6% Nordeste: 95,0% Pernambuco: 97,4% Sertão: 66,6% Brejinho: 79,8% 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 

 
19.5 Meta Municipal número 5: 
 

Alfabetizar pelo menos 95% das crianças até o final do 3º (terceiro) ano do 

ensino fundamental. 

 

19.6 Estratégias da Meta 5: 
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5.1) 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 das crianças; 

 

5.2) Aderir aos instrumentos de avaliação nacional periódicos e específicos para aferir 

a alfabetização das crianças brejinhenses, aplicados a cada ano, bem como estimular 

os sistemas de ensino e as escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação 

e monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar os alunos e 

alunas até o final do terceiro ano do ensino fundamental; 

 

5.3) Investir no acesso a tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, 

assegurada nas propostas pedagógicas e  acompanhamento dos resultados na Rede 

Municipal de Ensino em que forem aplicadas, devendo ser disponibilizadas, 

preferencialmente, como recursos educacionais abertos: 

 

5.4)  fomentar o desenvolvimento 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) Estimular a formação inicial e promover a formação continuada de professores (as) 

para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias 

educacionais e práticas pedagógicas inovadoras; 

 

5.6) Oportunizar e incentivar a matrícula de crianças com deficiências nas unidades 

escolares da Rede Municipal de Educação e apoiar a alfabetização a essa clientela, 

considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas 

surdas. 

 

5.7) Dar continuidade às parcerias com o Governo Federal e Estadual na 

implementação dos Programas Alfabetizar Com Sucesso e Pacto Nacional Pela 

Alfabetização na Idade Certa – PNAIC. 
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20. EDUCAÇÃO INTEGRAL 

20.1 Diagnóstico 

 A escola de tempo integral constitui-se em uma proposta de organização 

escolar que visa atender maiores resultados às necessidades dos alunos filhos das 

classes trabalhadoras, pois objetiva que estes permaneçam na escola durante o dia 

todo, que tenham acesso aos conhecimentos escolares, como também o atendimento 

em atividades diversificadas.  

Em Brejinho , desde 2013 a rede pública municipal de ensino implantou o 

Programa Mais Educação. 

 

20.1.1 Programa Mais Educação: 

O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e 

regulamentado pelo Decreto 7.083/10, constitui-se como estratégia do Ministério da 

Educação para indução da construção da agenda de educação integral nas redes 

estaduais e municipais de ensino que amplia a jornada escolar nas escolas públicas, 

para no mínimo 7 horas diárias, por meio de atividades optativas nos macrocampos: 

acompanhamento pedagógico; educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos 

em educação; cultura e artes; cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso 

de mídias; investigação no campo das ciências da natureza e educação econômica. 

Essa estratégia promove a ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e 

o compartilhamento da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de outras 

áreas, as famílias e diferentes atores sociais, sob a coordenação da escola e dos 

professores. Isso porque a Educação Integral, associada ao processo de escolarização 

pressupõe a aprendizagem conectada à vida e ao universo de interesses e de 

possibilidades das crianças, adolescentes e jovens. 

Conforme o Decreto n° 7.083/2010, os princípios da Educação Integral são 

traduzidos pela compreensão do direito de aprender como inerente ao direito à vida, à 

saúde, à liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e comunitária e 

como condição para o próprio desenvolvimento de uma sociedade republicana e 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=2446&Itemid=
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7083.htm
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democrática. Por meio da Educação Integral, reconhecem-se as múltiplas dimensões 

do ser humano e a peculiaridade do desenvolvimento de crianças adolescentes e 

jovens. O Programa Mais Educação é coordenado pela Secretaria de Educação Básica 

(SEB/MEC), em parceria com as Secretarias Estaduais e/ou Municipais de Educação. 

Sua operacionalização é feita por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) 

e pelo Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), do Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) 

No município de Brejinho a adesão ao Programa Mais Educação aconteceu em 

2012 com três escolas, sendo 01 da área urbana e 02 da área rural, sendo que as 

atividades só iniciaram em 2013. Em 2013 houve outra adesão pela qual só iniciou em 

2014,à lista de escolas da área rural atendidas pelo programa perfazendo um total de 

quatro escolas com adesão ao programa no município. 

 
Tabela 42: Alunos atendidos no Programa Mais Educação – PME – 2013-2014 

 
ESCOLAS 2013 2014 

Escola Municipal São Sebastião 250 120 

Escola Municipal Severina Travassos de Lucena 80 79 

Escola Manoel Francisco dos Santos 80 82 

Escola municipal João Camilo dos Santos - 23 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Brejinho – ano 2014 

 

Na Rede Estadual de Ensino, que possui apenas uma Unidade Escolar no 

município a Educação em Tempo Integral vem sendo introduzida de forma gradativa, 

sendo inicialmente apenas semi-integral. A partir do ano 2014 parte das turmas do 

Ensino Médio passou a ter aulas no contraturno, de modo semi-integral, tendo seu 

horário ampliado de quatro para oito horas diárias durante quatro dias por semana. De 

acordo com informações da Rede Estadual a ampliação da educação em tempo 

integral acontecerá gradativamente e posteriormente a Escola Estadual José Severino 

de Araújo atenderá todos os seus alunos com atividades em tempo integral. No ano 

2014 foram atendidos 87 alunos na modalidade semi-integral na Escola Estadual José 

Severino de Araújo. 

20.2 Diretrizes: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=16691&Itemid=1113
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A escola brasileira é uma das que possui menor número de horas diárias de 

efetivo trabalho escolar. Não obstante, há reiteradas manifestações da legislação 

apontando para o seu aumento na perspectiva de uma educação integral (Constituição 

Federal, artigos 205, 206 e 227; Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 9.089/90; 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, art. 34; Plano Nacional de 

Educação, Lei nº 10.172/2001; e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Lei nº 11.494/2007). 

Além do mais, já existem variadas experiências de escola em período integral em 

diferentes redes e sistemas de ensino no país.  

Diante desse quadro, considera-se que a proposta educativa da escola de tempo 

integral poderá contribuir significativamente para a melhoria da qualidade da educação 

e do rendimento escolar, ao passo em que se exorta os sistemas de ensino a 

ampliarem a sua oferta. Esse tipo de escola, quando voltada prioritariamente para o 

atendimento das populações com alto índice de vulnerabilidade social que, não por 

acaso, encontram-se concentradas em instituições com baixo rendimento dos alunos, 

situadas em capitais e regiões metropolitanas densamente povoadas, poderá dirimir as 

desigualdades de acesso à educação, ao conhecimento e à cultura e melhorar o 

convívio social. 

O currículo da escola de tempo integral, concebido como um projeto educativo 

integrado, deve prever uma jornada escolar de, no mínimo, 7 (sete) horas diárias. A 

ampliação da jornada poderá ser feita mediante o desenvolvimento de atividades como 

as de acompanhamento e apoio pedagógico, reforço e aprofundamento da 

aprendizagem, experimentação e pesquisa científica, cultura e artes, esporte e lazer, 

tecnologias da comunicação e informação, afirmação da cultura dos direitos humanos, 

preservação do meio ambiente, promoção da saúde, entre outras, articuladas aos 

componentes curriculares e áreas de conhecimento, bem como as vivências e práticas 

socioculturais. 

As atividades serão desenvolvidas dentro do espaço escolar, conforme a 

disponibilidade da escola, ou fora dele, em espaços distintos da cidade ou do território 

em que está situada a unidade escolar, mediante a utilização de equipamentos sociais 

e culturais aí existentes e o estabelecimento de parcerias com órgãos ou entidades 

locais, sempre de acordo com o projeto político-pedagógico de cada escola. 
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Ao restituir a condição de ambiente de aprendizagem à comunidade e à cidade, a 

escola estará contribuindo para a construção de redes sociais na perspectiva das 

cidades educadoras. 

Os órgãos executivos e normativos dos sistemas de ensino da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios assegurarão que o atendimento dos 

alunos na escola de tempo integral das redes públicas possua infraestrutura adequada 

e pessoal qualificado. E para que a oferta de educação nesse tipo de escola não se 

resuma a uma simples justaposição de tempos e espaços disponibilizados em outros 

equipamentos de uso social, como quadras esportivas e espaços para práticas 

culturais, é imprescindível que atividades programadas no projeto político-pedagógico 

da escola de tempo integral sejam de presença obrigatória e, em face delas, o 

desempenho dos alunos seja passível de avaliação. 

 
20.3 Meta Nacional número 6: 
 

Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco 

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

 
20.4 Indicadores da Meta 6: 

 

Indicador 6A - Percentual de escolas públicas com alunos que permanecem pelo menos 

7h em atividades escolares. 

Brasil: 

34,7% 

Nordeste: 27,5% Pernambuco: 39,9% Sertão: 24,2% Brejinho: 21,4% 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 

 

Indicador 6B - Percentual de alunos que permanecem pelo menos 7h em atividades 

escolares. 

Brasil: 

13,2% 

Nordeste: 14,7% Pernambuco: 20,4% Sertão: 18,1% Brejinho: 17,9% 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 
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20.5 Meta Municipal número 6: 
 

Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 45% (quarenta e 

cinco por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% 

(vinte e cinco por cento) dos/as estudantes da Educação Básica. 

20.6 Estratégias da Meta 6: 

6.1) Estender progressivamente o alcance do Programa Nacional de ampliação da 

jornada escolar, mediante oferta de educação básica pública em tempo integral, por 

meio de atividades de acompanhamento pedagógico e interdisciplinares, de forma que 

o tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens na escola passe a ser 

igual ou superior a sete horas diárias durante todo o ano letivo, buscando atender, no 

mínimo, vinte e cinco por cento dos alunos matriculados nas escolas contempladas 

pelo programa. 

6.2) Buscar junto ao Governo Federal recursos para realizar em regime de colaboração 

ao programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas por meio da 

instalação e ampliação de cobertura das quadras poliesportivas, construção de 

piscinas para a prática da natação, laboratórios, bibliotecas, auditórios, cozinhas, 

refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como de produção de material 

didático e de formação de recursos humanos para a educação em tempo integral. 

6.3) Expandir progressivamente, em regime de colaboração com a União, a oferta de 

educação básica pública em tempo integral, através da oferta desta modalidade de 

ensino em novas escolas;  

6.4) Adequar o currículo das escolas integrais no tocante à inclusão de atividades 

socioeducativas no contra turno.  

6.5) Fundamentar a concepção da educação integral como espaço privilegiado do 

exercício da cidadania e o protagonismo juvenil como estratégia imprescindível para a 

formação do jovem autônomo, competente, solidário e produtivo.  

6.6) Ampliar a oferta de vagas nas escolas de tempo integral, fortalecendo e garantindo 

condições de infraestrutura, material didático-pedagógico e de recurso humano 

qualificado.  
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21. ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - IDEB 

21.1 Diagnóstico 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) foi criado pelo INEP em 

2007 e representa a iniciativa pioneira de reunir em um só indicador dois conceitos 

igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias de 

desempenho nas avaliações. Ele agrega ao enfoque pedagógico dos resultados das 

avaliações em larga escala do INEP a possibilidade de resultados sintéticos, facilmente 

assimiláveis, e que permitem traçar metas de qualidade educacional para os sistemas. 

O indicador é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo 

Escolar, e médias de desempenho nas avaliações do INEP, o SAEB – para as 

unidades da federação e para o país, e a Prova Brasil – para os municípios. 

O IDEB é calculado a partir de dois componentes: taxa de rendimento escolar 

(aprovação) e médias de desempenho nos exames padronizados aplicados pelo INEP. 

Os índices de aprovação são obtidos a partir do Censo Escolar, realizado anualmente 

pelo INEP.  As médias de desempenho utilizadas são as da Prova Brasil (para IDEBs 

de escolas e municípios) e do SAEB (no caso dos IDEBs dos estados e 

nacional). (Fonte: http://portal.inep.gov.br). 

O objetivo é que o país, a partir do alcance das metas municipais e estaduais, 

chegue a nota 6,0 em 2021 – correspondente à qualidade do ensino em países 

desenvolvidos.  

Verifiquemos abaixo os índices do IDEB na Rede Municipal de Ensino: 

Tabela 43: IDEB – Resultados e metas projetadas - Brejinho – PE 

 
*Osresultados marcados em verde referem-se ao IDEB que atingiu a meta. 
Fonte: Site: http://ideb.inep.gov.br 

 

 

Modalidade  

de Ensino 

IDEB Observado 
pelo INEP 

Metas projetadas 

2
0
0
5

 

2
0
0
7

 

2
0
0
9

 

2
0
1
1

 

2
0
1
3

 

2
0
0
7

 

2
0
0
9

 

2
0
1
1

 

2
0
1
3

 

2
0
1
5

 

2
0
1
7

 

2
0
1
9

 

2
0
2
1

 

Ensino Fundamental I4ª Série/ 5º 
ano 

3.2 3.7 3.9 4.1 4.7 3.3 3.6 4.0 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 

Ensino Fundamental II 8ª Série/ 9º 
ano 

2.9 3.0 2.6 2.8 4.2 3.0 3.1 3.4 3.8 4.2 4.4 4.7 5.0 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/basica-censo
http://portal.inep.gov.br/web/guest/basica-censo
http://portal.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/saeb-e-prova-brasil
http://portal.inep.gov.br/web/saeb-e-prova-brasil/saeb-e-prova-brasil
http://ideb.inep.gov.br/
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De acordo com os dados apresentados acima é possível verificar que no Ensino 

Fundamental I , a partir do ano 2007 o município tem atingidos as metas propostas 

chegando a superar as projeções para o ano 2013. No que se refere ao Ensino 

Fundamental II, no ano 2007 a meta prevista foi alcançada, no entanto, houve uma 

queda de 0,4 pontos no ano de 2009 e apesar do aumento de 0,2 pontos, no ano 2011 

a meta projetada ainda não foi alcançada. No ano 2013 aconteceu uma significativa 

recuperação, em que a meta prevista superou em 0,4 pontos a meta projetada para o 

ano 2013. No sentido de continuar investindo para a superação das metas alcançadas 

,fazem-se necessário os constantes investimentos em políticas educacionais que 

objetivem o oferecimento de uma educação de qualidade a todos os brejinhenses. Para 

tal, acredita-se que todos os esforços sejam direcionados no cumprimento das metas a 

seguir:  

 

21.2 Diretrizes 

Universalização do Ensino Fundamental de nove anos para toda população de seis 

a quatorze anos, considerando a indissociabilidade entre acesso, permanência e 

qualidade da educação escolar oferecida; 

Garantia de uma escola de Ensino Fundamental, democrática, inclusiva, pensada 

na sua integridade, garantindo que todas as crianças de seis anos adentrem a essa 

escola e após nove anos saiam com conhecimentos, habilidades, competências, 

valores e atitudes que lhe permitam o exercício pleno da cidadania, independente de 

suas necessidades e diferenças; 

Promoção e valorização da qualificação dos professores para uma ação 

pedagógica eficiente;  

Ampliação da formação continuada de professores;  

Ampliação do atendimento em Jornada Integral na rede pública de Ensino;  

Ampliar e reformar as escolas municipais, inclusive com a construção de novas 

salas de aulas garantindo a padronização da estrutura e as condições mínimas de 

acessibilidade;  

Garantir acesso à escola para todos os (as) alunos (as) de Brejinho - PE;  
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Implantação de programas que incentivem a abertura das escolas municipais para 

realização de atividades educativas complementares aos fins de semana e feriados;  

Ampliação do número de quadras esportivas nas escolas municipais;  

Garantia do transporte escolar para os alunos da rede municipal nas áreas rurais;  

Formação para os profissionais da rede municipal de ensino;  

Ampliação do investimento na qualidade da merenda escolar;  

Implantação de novas unidades escolares por meio de convênio com o Governo 

Federal (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE);  

Finalização do processo de municipalização do Ensino Fundamental de 1º ao 9ª 

ano;  

Permanência na parceria com Governo Estadual e Federal na continuidade dos 

programas Alfabetizar Com Sucesso e Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade 

Certa paradas crianças de até, no máximo,  oito anos de idade;  

Valorização e garantia de um novo paradigma curricular que possibilite relações 

interdisciplinares, transversais, isto é, que conceba o conhecimento como parte de uma 

rede de significações envolvendo tanto as relações construídas entre as diversas áreas 

quanto às produzidas no interior de cada uma;  

Incentivo à gestão democrática expressa pela participação da comunidade escolar 

e local por meio de seus colegiados fortalecendo a autonomia das escolas, pois a 

participação possibilita a tomada de decisões e oportuniza a comunidade escolar a 

definição coletiva dos objetivos que irão nortear e contribuir com a escola democrática;  

Fomento à qualidade na Educação, com a melhoria do fluxo escolar e da 

aprendizagem de modo a atingir as médias nacionais para o IDEB.  

 

21.3 Meta Nacional Número 7: 

Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 

atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do 

ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino 

médio. 
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21.4 Indicadores: 

 

Tabela 44 : Projeção do IDEB nacional – Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 

Fonte: ideb.inep.gov.br 

 

Tabela 45: Projeção do IDEB nacional – Anos Finais do Ensino Fundamental 

 

 Fonte: ideb.inep.gov.br 

 

Tabela 46: Projeção do IDEB nacional – Ensino Médio 

 

 Fonte: ideb.inep.gov.br 

 

Tabela 47: Projeção do IDEB Estadual – Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

 

Fonte: ideb.inep.gov.br 

http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/
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Tabela 48: Projeção do IDEB Estadual – Anos Finais do Ensino Fundamental 

 

Fonte: ideb.inep.gov.br 

Tabela 49: Projeção do IDEB Estadual – Ensino Médio

 

 Fonte: ideb.inep.gov.br 

 

Tabela 50: Projeção do IDEB Municipal- Rede Municipal  - 4º série/5º ano 

 

Fonte: ideb.inep.gov.br 

 

Tabela 51: Projeção do IDEB Municipal- Rede Municipal  - 8º série/9º ano 

 

 Fonte: ideb.inep.gov.br 

 

Tabela 52: Projeção do IDEB Municipal- Rede Estadual - 4º série/5º ano 

 

Fonte: ideb.inep.gov.br 

 

 

http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/
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Tabela 53: Projeção do IDEB Municipal- Rede pública - 4º série/5º ano 

 

Fonte: ideb.inep.gov.br 

Tabela 54: Projeção do IDEB Municipal- Rede pública - 4º série/5º ano 

 

Fonte: ideb.inep.gov.br 

21.5 Meta Municipal número 7: 

  Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo a 

atingir as seguintes médias nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do 

ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino 

médio. 

 

21.6 Estratégias da Meta 7: 
 

7.1) Avaliar a qualidade do atendimento educacional por meio de instrumentos de 

avaliação externa que permitam o estabelecimento de critérios mínimos de 

desempenho escolar, além de garantir a participação da comunidade escolar – 

professores, alunos, pais, representantes da comunidade, nos processos avaliativos;  

 

7.2) Universalizar o Ensino Fundamental de nove anos para toda a população de 6 a 

14 anos;  

 

7.3) Municipalizar 100% das escolas que atendem o Ensino Fundamental de 1º ao 5º 

ano, até 2016;  

 

http://ideb.inep.gov.br/
http://ideb.inep.gov.br/


 
 

121 
         2015-2025 – Alinhando os Planos em prol de uma educação de qualidade. 

 

 

7.4) Alfabetizar 95% das crianças até, no máximo, os oito anos de idade;  

Estabelecer parâmetros de qualidade do serviço de Ensino Fundamental como 

referencial para orientação, controle, avaliação e como instrumento para adoção de 

medidas que levem à eficiência do serviço prestado; 

 

7.5) Fortalecer a autonomia das escolas na gestão pedagógica, administrativa e 

financeira;  

 

7.6) Garantir adequações arquitetônicas nas escolas municipais, observando o 

atendimento às regras de acessibilidade previstas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, com o objetivo de favorecer a igualdade de acesso e as 

condições de permanência dos alunos, com ou sem deficiência, assegurando o direito 

de todos os estudantes compartilharem os espaços comuns de aprendizagem;  

 

7.7) Implantar e implementar gradativamente educação integral na rede publica 

municipal com atividades nas áreas de aprendizagem, culturais e artísticas, esportivas 

e de lazer, de direitos humanos, de meio ambiente de inclusão digital e de saúde e 

sexualidade;  

 

7.8) Estimular a promoção de modelo de corresponsabilidade pela gestão do tempo 

educativo nas Escolas Municipais, mediante ação intersetorial das áreas sociais; 

 

7.9) Realizar, em parceria com os representantes do Censo Escolar de Brejinho, 

estudos sobre os censos periódicos do ensino fundamental, visando detectar a 

demanda por escolas nas diferentes regiões do nosso município;  

 

7.10) Em parceria com o Estado, promover a expansão da rede escolar pública 

municipal de Ensino Fundamental – 1º ao 9º ano, com ampliação dos prédios e 

construção de novas unidades, seguindo padrões para garantir o processo de melhoria 

contínua da qualidade no atendimento;  
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7.11) Buscar apoio junto ao Governo Federal  para dar continuidade a ampliação e 

adequação dos prédios das escolas municipais e estaduais hoje existentes, 

possibilitando a todos o uso de novas tecnologias no ensino, com a instalação de 

espaços como as bibliotecas multimídia, as Salas de Informática e outras, conforme o 

projeto político-pedagógico da escola;  

 

7.12) Sinalizar no Plano de Ações Articuladas a necessidade de construção gradativa 

das quadras poliesportivas em todas as escolas de Ensino Fundamental que 

dispuserem de espaço físico;  

 

7.13) Investir na realização de aulas de recuperação aos alunos com defasagem no 

processo educativo;  

 

7.14) Assegurar às escolas de Ensino Fundamental, condições para a melhoria do 

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB);  

 

7.15) Dar continuidade ao programa de provimento das escolas municipais de 

equipamentos, mobiliários e materiais didático-pedagógicos necessários e adequados 

ao funcionamento eficiente das escolas e do processo de aprendizagem;  

 

7.16) Implantar a utilização do Plano de Gestão para os diretores das escolas públicas 

municipais; 

 

7.17) Assegurar as condições para que todas as escolas, progressivamente, no 

exercício de sua autonomia, executem seus Planos de Gestão com observância das 

Diretrizes Municipais para a Educação da Infância, das Matrizes Curriculares 

Municipais para a Educação Básica e das necessidades específicas de cada uma, 

considerando sua clientela, sua comunidade, seus profissionais e seu entorno;  
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7.18) Contemplar no Plano de Gestão da escola o atendimento das crianças e 

adolescentes com deficiência;  

 

7.19) Apoiar, incentivar e assegurar a instalação de organizações estudantis, como 

espaço de participação democrática, formação de lideranças políticas e exercício da 

cidadania;  

 

7.20) Dar continuidade ao programa de atualização dos profissionais da educação, 

visando sua total competência para atuar com alunos do Ensino Fundamental I, II e 

Médio por meio de parcerias com outras instituições;  

 

7.21) Adequar a estrutura física para implantar as Salas de Recursos Multifuncionais, 

em parceria com o Governo Federal, assegurando atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar na própria escola ou em instituições 

especializadas;  

 

7.22) Avaliar periodicamente a qualidade do atendimento educacional por meio de 

instrumentos de avaliação externa que permitam o estabelecimento de critérios 

mínimos de desempenho escolar, além de garantir a participação da comunidade 

escolar – professores, alunos, pais, representantes da comunidade, nos processos 

avaliativos;  
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22. ESCOLARIDADE DA POPULAÇÃO DE 18 A 29 ANOS  
 
22.1 Diagnóstico 

 

Um dos grandes desafios do Governo Municipal tem sido a diminuição da taxa de 

analfabetismo entre os adultos, faixa de idade em que as oportunidades de estudo tem 

se mostrado mais difíceis por conta das responsabilidades assumidas por estes nesta 

fase da vida em que o mercado de trabalho exige cada vez mais preparação e 

experiência e a disposição para estudar é cada vez menor. Conquistar essa parcela de 

alunos e trazê-la de volta para a escola tem sido um dos objetivos da educação de 

Jovens e Adultos no Município de Brejinho, desse modo será possível oferecer 

oportunidades educacionais aos brasileiros com mais de 15 anos que, no censo de 

2010, se autodeclaram analfabetos 

A partir da alfabetização desses jovens será possível fazer com que os mesmos 

aprimorem suas habilidades de leitura, escrita e compreensão da linguagem 

matemática, de modo a assegurar suas possibilidades de desenvolvimento pessoal e 

social. Estes são desafios urgentes que se impõem às políticas educacionais 

brejinhenses e às redes de ensino de toda sociedade brasileira. 

A seguir observemos os dados relacionados à Matrícula de Jovens e Adultos de 

alunos de 18 a 29 anos em Brejinho – PE: 

Tabela 55: Matrícula do jovens de 18 a 29 anos em Brejinho – PE – Anos 

2007-2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como é possível  veificar, a taxa de atendimento aos joves de 18 a 29 anos não 

sofreu modificações significativas ao longo dos anos, resultand numa média de 41 
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alunos atendido, o que demonstas que o atendimento a essa faisxa de idade ainda é 

muito precário num município em que, de acordo com os dados do IBGE (2010) ainda 

apresenta uma taxa de 25,6% de analfabetismo para jovens acima de 15 anos de 

idade. 

A próxima tabela nos apresenta dados interessantes a respeito da localidade 

onde essa clientela se encontra: 

 

Tabela 56: Total Jovens de 18 a 29 anos em Brejinho – Por localidade 

 

De acordo com a análise dos dados acima, a maior média das matrículas (93,3%) 

da população ora analisada encontra-se na área urbana onde o acesso às escolas é 

mais facilitado, no entanto, apesar das constantes campanhas de matrículas nas 

escolas para formação de turmas essa clientela não tem demonstrad interesse pela 

sala de aula. 

 
22.2 Meta Nacional número 8: 

 

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

anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de 

vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor 

escolaridade no País 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. 

 
22.3 Indicadores da Meta 8: 

 
Indicador 8A - Escolaridade média da população de 18 a 29 anos. 
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Brasil: 9,8% Nordeste: 9,0% Pernambuco: 9,1% Sertão: 7,4% Brejinho: 7,8% 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 

Indicador 8B - Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente em área 

rural. 

Brasil: 7,8% Nordeste: 7,4% Pernambuco: 7,1% Sertão: 6,4% Brejinho: 7,2% 

 Fonte: http://simec.mec.gov.br 

 
 
22.4 Meta Municipal número 8: 

 

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

anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de 

vigência deste Plano, para as populações do campo, da região de menor 

escolaridade no País 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. 

 
22.5 Estratégias da Meta 8: 

8.1) Atender os estudantes da zona rural, comunidades indígenas e remanescentes 

quilombolas, oferecendo a educação regular para esta clientela, considerando as 

especificidades socioculturais locais. 

 

8.2) Realizar levantamento da população de 18 a 29 anos fora da escola para 

incentivá-la a retornar e dar continuidade a seus estudos; 

 

8.3) Apoiar a diversificação curricular do ensino médio para jovens e adultos, 

integrando a formação integral à preparação para o mundo do trabalho e promovendo 

a inter-relação 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 de jovens e adultos por meio de equipamentos e 

laboratórios, produção de material didático específico e formação continuada de 

professores. 
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8.4) Atender os estudantes da área rural, comunidades indígenas e remanescentes 

quilombolas, oferecendo-lhes em regime de colaboração com o Governo Estadual, 

transporte escolar para alunos matriculados, considerando a realidade e as 

especificidades socioculturais locais. 

 

8.5) Apoiar ações que assegurem o ensino médio no campo em escolas construídas 

mais próximas ao estudante e comunidades rurais; 

 

8.6) Apoiar a implantação de cursos profissionalizantes nas comunidades rurais em 

áreas de agricultura e agropecuária em geral, facilitando a sustentabilidade do sujeito 

do campo, bem como sua permanência; 

 

8.7) Apoiar a implantação de uma política de gestão que atenda aos povos do campo, 

indígena, quilombola e ciganos, assegurando também a infraestrutura adequada para a 

consolidação da gestão.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

128 
         2015-2025 – Alinhando os Planos em prol de uma educação de qualidade. 

 

 

 

 

23. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA 

23.1 Diagnóstico 

Os déficits do atendimento no ensino fundamental resultaram, ao longo dos 

anos, num grande número de jovens e adultos que não tiveram acesso ou não 

lograram terminar o ensino fundamental obrigatório.  

Dados recentes do MEC apontam que o Brasil tem 14 milhões de analfabetos e 

mais 15 milhões de pessoas que frequentaram a escola por menos de quatro anos.  

Busca-se, hoje, suprir o direito que lhes foi negado à época apropriada e o 

enfrentamento desse problema deve ser realizado pelo Poder Público e pela sociedade 

em geral.  

A defasagem educacional de contingente expressivo da população, decorrente 

de fatores tais como: falta de informação, necessidade, interesse, atendimento 

insuficiente, oportunidade e falta de uma política educacional de combate à evasão 

escolar – causado por circunstâncias desfavoráveis no processo de escolarização e/ou 

problemas socioeconômicos diversos – reflete-se no aparecimento de uma massa de 

jovens e adultos que demanda formas alternativas de estudos para suprir suas 

necessidades educacionais.  

Embora o Município de Brejinho venha apresentando progressivo e contínuo 

crescimento no atendimento à Educação de Jovens e Adultos, com avanços 

significativos quando comparados aos de outras regiões do País, um considerável 

contingente, em números absolutos, demanda tanto programas destinados à conclusão 

do Ensino Fundamental e continuidade no Ensino Médio, como outros dirigidos 

especialmente à alfabetização de jovens, adultos e Idoso.  Essa é uma tarefa que 

envolve toda a sociedade e a ela devem fazer frente tanto o Poder Público quanto a 

iniciativa privada, como estímulo a parcerias que envolvam instituições governamentais 

e não governamentais.  

Apesar dos constantes investimentos, o município de Brejinho ainda tem muita 

dificuldade em manter esses Jovens e Adultos na escola devido às dificuldades 

encontradas no sertão como seca, que muitas vezes se faz necessária a migração 



 
 

129 
         2015-2025 – Alinhando os Planos em prol de uma educação de qualidade. 

 

 

para o sustento da própria família e se evadem da escola, podemos observar na tabela 

abaixo as matriculas de alunos da EJA nos anos  2011, 2012, E 2013 que na rede 

municipal só decresceu.  O município em especial na rede municipal na área urbana e 

rural está sempre a busca de alunos para a oferta da EJA no entanto não consegue 

demanda  para formar turmas nos últimos anos. 

Tabela 57: Distribuição das matrículas na Rede Pública- Educação de 

Jovens e Adultos - EJA (Redes Municipal e  Estadual) Anos 2010-2013. 

Ano Rede municipal Rede estadual Total 

2010 247 0 247 

2011 173 0 173 

2012 101 26 127 

2013 89 68 157 

             Fonte: Fonte Censo Escolar/INEP 2013.QEdu.org.br 

  Os dados apresentados demonstram que a Modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos tem sido contemplada mais amplamente pelo Governo Municipal do que pelo 

Governo Estadual, que somente atendeu alunos da referida modalidade a partir do ano 

2012, fato justificado pelo grande número de analfabetos encontra-se a nível do Ensino 

Fundamental I, que é de responsabilidade da Rede Municipal de Ensino.  

  Apesar dos constantes esforços e das campanhas realizadas para a formação 

de turmas de EJA na Rede Pública de Ensino, o que percebe-se é que esta população 

não demonstra autoestima baixa e falta de perspectiva para iniciar ou continuar seus 

estudos, o que gera uma  porcentagem muito alta do índice de analfabetismo  que de 

acordo com os números do IBGE (2010) são de 14,7% para a população de 10 a 14 

anos e 35,6% para a população com mais de 15 anos. 

 

23.2 Diretrizes 

O avanço científico e tecnológico acelerado, juntamente com o fenômeno da 

globalização, vem produzindo um profundo impacto na economia e na reorganização 

do trabalho. Os indivíduos utilizam como instrumento básico de sobrevivência, a 

educação ao longo de toda vida.  

A concepção de Educação de Jovens e Adultos foi alterada radicalmente devido 

à necessidade de contínuo desenvolvimento de capacidades e competências para 

enfrentar as permanentes transformações. A Educação de Jovens e Adultos deve 
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compreender, no mínimo, a oferta de uma formação equivalente ao Ensino 

Fundamental, para então alcançar o objetivo de inserir a população adulta no exercício 

pleno da cidadania, melhorando a qualidade de vida e a fruição do tempo livre, 

ampliando, assim, as oportunidades no mercado de trabalho.  

No artigo 208, inciso I, a Constituição Federal estabelece que a modalidade de 

ensino Educação de Jovens e Adultos, no nível Fundamental, deve ser oferecida pelo 

Estado a todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria.  

As parcerias têm papel fundamental neste processo, tais como Universidades, 

Empresas, Comunidade etc. que articuladas enriquecem os programas de Educação 

de Jovens e Adultos, aumentando sua eficácia, tornando-os mais atrativos.  

É necessária a preparação de um corpo docente especializado para utilizar 

técnicas pedagógicas apropriadas para uma maior eficácia no atendimento a essa 

clientela com características e necessidades educacionais específicas.  

O resgate da dívida educacional para com essa população não deve se restringir 

à oferta de formação equivalente às quatro séries iniciais do Ensino Fundamental.  

A concretização das diretrizes e metas para a Educação de Jovens e Adultos 

requer a garantia e a programação de recursos públicos necessários.  

 

23.3 Meta Nacional número 9: 
 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 

para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o 

final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% 

(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

23.4 Indicadores da Meta 9: 

Indicador 9A - Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade. 

Brasil: 

91,5% 

Nordeste: 83,1% Pernambuco: 84,7% Sertão: 75,5% Brejinho: 74,6% 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 

Indicador 9B - Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de 

idade. 
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Brasil: 

29,4% 

Nordeste: 40,8% Pernambuco: 38,5% Sertão: 42,7% Brejinho: 42,2% 

 Fonte: http://simec.mec.gov.br 

 

23.5 Meta Municipal número 9: 
 

Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 

para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) e, até o final da 

vigência deste PME, colaborar para erradicação do analfabetismo absoluto e 

redução em até 50% (cinquenta por cento) da taxa de analfabetismo funcional. 

 

23.6 Estratégias da meta 9: 

9.1) Realizar censo visando detectar a existência de moradores do município de 

Brejinho, analfabetos ou com ensino fundamental incompleto, bem como a demanda 

por escolas para atender esses jovens e adultos nas diferentes regiões do nosso 

município, ampliando discussões sobre o alto índice de evasão e retenção na EJA e 

buscando alternativas de solução para essas situações.  

9.2) Em parceria com a União, o Estado, iniciativa privada e instituições da sociedade 

civil organizada, apoiar programas de alfabetização dirigidos a jovens e adultos, que 

poderão aprender ou reaprender a ler e a escrever, condições elementares para o 

acesso à informação, ao trabalho e à cidadania. Esses Programas, entre eles o Brasil 

Alfabetizado, Alfabetização Solidária e Educar para Mudar, terão por objetivo, também, 

sensibilizar a sociedade para a importância da superação do analfabetismo como 

condição da melhoria da qualidade de vida de todos.  

 

9.3) Garantir a continuidade de estudos aos alunos que frequentarem esses 

programas, em classes de educação de jovens e adultos (supletivo) das escolas 

municipais e estaduais. Disponibilizando o acesso a todas as possibilidades oferecidas 

no espaço escolar e com atividades diversificadas, favorecendo a organização de 

conhecimentos, vinculando-os aos saberes globais.  
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9.4) Incentivar a Instalação de classes de EJA (supletivo) – anos iniciais do Ensino 

Fundamental, em todas as escolas municipais que apresentarem demanda. A ação 

visa permitir o acesso à educação dos que foram excluídos do sistema escolar, 

permitindo sua integração social e sua inserção no mercado de trabalho.  

 

9.5) Desenvolver programas para o incentivo da escolarização de jovens e adultos com 

15 anos ou mais que não tenham concluído os anos iniciais e finais do ensino 

fundamental, visando a garantia da matrícula e permanência dessas pessoas na 

escola, bem como do aumento do nível de escolaridade dos munícipes.  

 

9.6) Apoiar políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos que facilitem 

parcerias para o aproveitamento dos espaços ociosos existentes na comunidade, bem 

como o efetivo aproveitamento do potencial de trabalho comunitário das entidades da 

sociedade civil.  

 

9.7) Oferecer aos alunos da Educação de Jovens e Adultos: Palestras e encontros 

sobre empregabilidade (como se portar em entrevistas, como elaborar currículo, etc.) e 

Cursos de qualificação profissional básica.  

 

9.8) Com recursos próprios, e em parceria com os governos federal e estadual, 

proporcionar transporte aos alunos matriculados no ensino público das redes estadual 

e municipal, prioritariamente residentes no meio rural e em lugares distantes das 

unidades escolares.  

 

9.9) Distribuir material escolar para todos os alunos da EJA das escolas municipais que 

não tiverem condições financeiras para adquiri-los.  

 

9.10) Distribuir, com recursos próprios da Prefeitura Municipal, material de apoio aos 

projetos das escolas de acordo com suas propostas político pedagógicas.  
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9.11) Realizar a Campanha Municipal da Reabilitação Visual na Educação de Jovens e 

Adultos, visando identificar deficiências de visão e fornecer óculos para os que 

necessitarem.  

 

9.12) Dar continuidade ao programa de educação alimentar e nutricional para jovens e 

adultos.  

 

9.13) Incentivar a participação dos profissionais que atuam na EJA, em encontros, 

oficinas, cursos e palestras, inclusive nas Reuniões para a organização do Trabalho 

Escolar.  

 

9.14) Realizar periodicamente, avaliação dos resultados dos programas de Educação 

de Jovens e Adultos, como instrumento capaz de assegurar o cumprimento das metas 

deste Plano. 
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24. EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

24.1 Diagnóstico: 

O município de Brejinho não oferece, em seus níveis, (Básico, Técnico e 

Tecnológico)e em nenhuma das esferas (Municipal, Estadual ou Federal) o 

atendimento à Educação de Jovens e Adultos Integrada à Educação Profissional 

como demonstraremos na tabela a seguir: 

Tabela 57: Matrículas na EJA Integrada à Educação Profissional em Brejinho – PE 

Modalidade e esfera 
administrativa 

Ano do atendimento 
2
0
0
7

 

2
0
0
8

 

2
0
0
9

 

2
0
1
0

 

2
0
1
1

 

2
0
1
2

 

2
0
1
3

 

1 – Atendimento à EJA integrada à 
educação profissional – área Urbana -
Rede Municipal, Estadual, Federal e 
Privada.  

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

2 - Atendimento a alunos portadores de 
deficiência na EJA integrada à educação 
profissional – área Urbana-  Rede 
Municipal, Estadual, Federal e Privada. 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

3 - Atendimento a alunos portadores de 
deficiência na EJA integrada à educação 
profissional – área rural-  Rede Municipal, 
Estadual, Federal e Privada. 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

4 - Atendimento à EJA integrada à 
educação profissional- Ensino Médio – 
área Urbana -Rede Municipal, Estadual, 
Federal e Privada. 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

5 - Atendimento à EJA integrada à 
educação profissional- Ensino Médio – 
área Rural -Rede Municipal, Estadual, 
Federal e Privada. 

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

6 – Matrículas da População rural no EJA 
integrado à Educação Profissional- Rede 
Municipal, Estadual, Federal e Privada 

0 0 0 0 0 0 0 

7- Matrículas da População rural no EJA – 
Ensino Fundamental -integrado à 
Educação Profissional  - área Rural - Rede 
Municipal, Estadual, Federal e Privada 

0 0 0 0 0 0 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

Os dados acima comprovam que no município não houve atendimento da EJA 

integrada no período de 2007 a 2013, pois a referida modalidade não é de responsabilidade 

municipal e a Rede Estadual também não oferece a referida modalidade no município. 
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Nesse contexto o município gera a demanda mas estes têm que se deslocarem para outros 

municípios como São José do Egito – PE e Patos – PB, que atendem na educação técnica 

e profissionalizante quando necessitam de preparação a nível técnico profissional. 

 

24.2 Meta Nacional número 10: 

 

        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. 

 

24.3 Indicadores da Meta 10: 
 

Indicador 10 - Percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na forma 

integrada à educação profissional. 

Brasil: 1,7% Nordeste: 2,9% Pernambuco: 2,1% Sertão: 0,2% Brejinho: 0,0% 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 

 
24.4 Meta Municipal número 10: 

 

        Apoiar, em regime de colaboração com o Governo Federal e Estadual o 

acesso de no mínimo 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de EJA, no 

Ensino Fundamental e Médio, na forma integrada à Educação Profissional. 

 

24.5 Estratégias da Meta 10 

 

10.1) Cooperar com o Programa nacional 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; 

 

10.2) Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação 

profissional, em cursos planejados de acordo com as características e especificidades 

do público da educação de jovens e adultos, inclusive na modalidade de educação à 

distância. 
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10.3) Articular junto ao Governo do Estado a expansão do atendimento no Ensino Médio e 

Técnico, objetivando a conclusão da Educação Básica e o apoio ao estudante para cursar 

ensino superior. 

 

10.4) Apoiar a realização de Cursos Descentralizados, ministrados nas escolas municipais, 

associações de moradores e outras instituições.  

 

10.5) Estimular os alunos com deficiência no ingresso em cursos de profissionalização básica  

 

10.6) Incentivar o atendimento escolar de qualificação profissional, investindo em programas 

para aumentar a oferta de vagas dessa modalidade de ensino, diretamente e por intermédio de 

parcerias com os governos federal e estadual, empresas, ONGs e demais organizações da 

sociedade civil interessadas em promover o ensino gratuito. 
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25. EDUCAÇÃO PROFISSIONAL: 

25.1 Diagnóstico: 

A Educação Profissional, sob o ponto de vista operacional, é estruturada nos 

níveis: básico - independente do nível de escolarização do aluno, técnico - 

complementar ao ensino médio e tecnológico - superior de graduação ou de pós-

graduação. Prevê-se, ainda, a integração de dois tipos de formação: a formal, adquirida 

em instituições especializadas, e a não-formal, adquirida por meios diversos, inclusive 

no trabalho. Estabelece para isso um sistema flexível de reconhecimento de créditos 

obtidos em qualquer uma das modalidades e certifica competências adquiridas por 

meio não-formal de educação profissional compartilhada entre o setor educacional, o 

Ministério do Trabalho, Secretarias do Trabalho, Serviços Sociais do Comércio, da 

Agricultura e da Indústria e os Sistemas Nacionais de Aprendizagem. A política de 

educação profissional é, portanto, tarefa que exige o comprometimento de múltiplas 

instâncias do poder público e da sociedade civil.  

A Constituição Brasileira e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 

Federal 9.394/96), em sintonia com essas preocupações, situam a Educação 

Profissional na confluência de dois direitos fundamentais do cidadão: direito à 

educação e ao trabalho.  

A falta de empregos formais está intimamente relacionada a fatores que, 

associados, afetam profundamente a população economicamente ativa do país no que 

diz respeito à formação x empregabilidade. São eles: concorrência internacional, 

revolução tecnológica, mudanças nos métodos de produção, juros altos, crescimento 

anêmico, abertura comercial desordenada, legislação trabalhista ultrapassada e má 

educação. Este último fator é constatado por estatísticas que comprovam que 41% dos 

alunos matriculados não terminam o Ensino Fundamental; 40% dos alunos 

matriculados não concluem o Ensino Médio e destes apenas 7% chegam à 

Universidade e, ainda, que a média da escolaridade do brasileiro é de 4,5 anos, muito 

abaixo do ideal de 10 anos ou mais. Não existem profissões do futuro, mas sim, 

mercados promissores para profissionais competentes. No município de Brejinho não 

há oferta desta modalidade de ensino nas redes municipal e estadual. 
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25.2 Diretrizes  

A profissionalização é vista como um bem educacional ao qual todo cidadão deve 

ter acesso, beneficiando-se das conquistas tecnológicas da sociedade. É essencial que 

o trabalhador compreenda todo o processo produtivo e domine não apenas o fazer, 

mas também “o saber por que saber fazer”, “o saber criar”, “o saber mudar”, “o saber 

conviver” e o “saber ser”.   

A Educação Profissional é uma modalidade de ensino complementar à Educação 

Básica sem, contudo, concorrer com ela ou substituí-la. Uma Educação Profissional de 

qualidade pressupõe uma Educação Básica de qualidade.  

O compromisso na oferta da educação tecnológica e formação profissional é com 

os valores éticos, políticos e estéticos, que promovam uma sociedade solidária, 

humanista e democrática, na qual convivem o pluralismo de ideias e concepções 

pedagógicas e na qual é fortalecida a parceria entre as instituições governamentais e 

não governamentais que tenham a finalidade de elevar os Índices de Desenvolvimento 

Humano – IDH do Município.   

Deve estar vinculada a um projeto de desenvolvimento sustentável da sociedade, 

de acordo com a legislação vigente, e ser desenvolvida por meio de programas e 

cursos de formação inicial e continuada de trabalhadores, educação profissional 

técnica de nível médio, concomitantemente ou não ao ensino médio, e educação 

profissional tecnológica de graduação e pós-graduação.  

A educação tecnológica e formação profissional pode ser contemplada nos 

projetos das escolas, tanto de ensino fundamental quanto de ensino médio, pois 

educação e trabalho se complementam. Assim, pode estar articulada com as demais 

formas de educação, com o trabalho, com a ciência e a tecnologia, pois estas integram 

uma sociedade dinâmica e a um mercado diversificado que atendem a uma demanda 

globalizada.   

 
25.3 Meta Nacional número 11: 

 

       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. 



 
 

139 
         2015-2025 – Alinhando os Planos em prol de uma educação de qualidade. 

 

 

25.4 Indicadores da Meta 11: 

Indicador 11A - Matrículas em educação profissional técnica de nível médio. 
 

Brasil: 

900.519 

Nordeste: 

269.986 

Pernambuco: 

45.540 

Sertão: 

Não foi calculada a 

situação da região nesta 

meta nacional. 

Brejinho: Não foi 

calculada a situação do 

município nesta meta 

nacional. 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 

Indicador 11B - Matrículas em educação profissional técnica de nível médio na rede 

pública. 

 
 

Brasil: 

1.602.946 

Nord

este: 

356.580 

Pernam

buco: 72.450 

Sertão: Não foi 

calculada a situação 

da região nesta meta 

nacional. 

Brejinho: Não foi 

calculada a situação do 

município nesta meta 

nacional. 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 

 
25.5 Meta Municipal número 11: 

 

        Apoiar através da responsabilidade compartilhada o aumento do 

quantitativo das matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

assegurando a qualidade da oferta em pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 

expansão no segmento público. 

 
25.6 Estratégias da Meta 11 
 
11.1) Apoiar o Governo do Estado no atendimento ao Ensino Médio e Técnico, 

objetivando a conclusão da Educação Básica e o apoio ao estudante para cursar 

ensino superior; 

 

11.2) Apoiar a realização de cursos profissionalizantes por instituições públicas ou 

privadas com objetivo de fornecer educação profissional aos alunos da Rede Pública 

de Ensino; 

 

11.3) Incentivar os alunos com deficiência o acesso a cursos de profissionalização 

básica; 
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11.4) Instigar o atendimento escolar de qualificação profissional, investindo em 

programas para oferecer vagas dessa modalidade de ensino por intermédio de 

parcerias com os  governos federal e estadual, empresas, ONGs e demais 

organizações da sociedade civil interessadas em promover o ensino gratuito.  
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26. MATRÍCULA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

26.1 Diagnóstico 

A Educação Superior tem por finalidades primeiras de acordo a LDB nº 9.394/96 

cap.: IV, art.: 43, inciso: I e II: 

 I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo e II – formar diplomados nas diferentes áreas de 

conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a 

participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua 

formação contínua (BRASIL, 1996). No caso de o número de pessoas que 

buscam o ingresso em cursos de ensino superior é cada vez maior, apesar de 

ainda ser pequeno o índice de estudantes universitários do município. 

Não existe em Brejinho presença de universidades ou faculdades particulares ou 

públicas, isso faz com que os interessados em continuar seus estudos, após o término 

do ensino médio, tenham de procurá-los em outras cidades. Nesse caso, a maioria se 

dirige a cidade de Patos-PB e ingressam, em grande parte, na FIP (Faculdades 

Integradas de Patos PB). Apesar de haver estudantes em diferentes áreas do 

conhecimento, a maioria acaba ingressando em cursos de licenciatura, haja vista a 

demanda considerável de profissionais na área de educação que o município de 

Brejinho dispõe e sendo este o segmento que mais busca o Ensino Superior através do 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR) - Ação 

conjunta do Ministério da Educação - MEC, Instituições Públicas de Ensino Superior 

(IPES) e Secretarias de Educação dos Estados e Secretarias de Educação dos 

Municípios (SEMEDs), visando qualificar os profissionais que já atuam em sala de aula 

e, decerto, destinados aos professores sem formação adequada, de acordo com a LDB 

em exercício nas escolas públicas de educação básica, estaduais e municipais. Esses 

profissionais buscam se qualificarem também em cursos à distância, apoiados em 

universidades como: UFPE, Universidade Federal de Pernambuco. 

O apoio oferecido pelo poder público municipal aos seus estudantes de ensino 

superior é a manutenção de um ônibus escolar para transportá-los até a cidade de 

Patos-PB. Entretanto, acredita-se que não existe outro tipo de colaboração do Poder 

Público Municipal com relação a alunos de baixa renda que ingressam no Ensino 

Superior, como também não há conhecimento de outras ajudas por parte do Estado. 
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Dessa maneira, o município encontra dificuldades em promover uma ação mais 

concreta em prol de facilitar o ingresso de todos os estudantes que estão aptos ao 

início da sua formação superior. 

Assim, enfatiza-se que as instituições supracitadas são devidamente 

credenciadas e possuem cursos reconhecidos e autorizados pelo MEC, tanto as 

Instituições Particulares como as Públicas têm uma boa infraestrutura no que diz 

respeito a acervo bibliográfico, laboratórios de informática com acesso a internet, 

secretarias de curso e coordenações locais que atendem de forma razoável as 

necessidades dos cursos que estas oferecem. Também há as instituições que 

disponibilizam cursos de Educação à Distância. Todos os polos são autorizados pelo 

MEC e possuem uma infraestrutura que atende às necessidades dos cursos 

oferecidos, um bom acervo bibliográfico on-line e bons equipamentos de informática 

com acesso a internet, com a disponibilização de tutores presenciais e virtuais, como 

também um ambiente no qual os discentes podem comparecer para realizar avaliações 

presenciais. 

 
Tabela 58:Formação acadêmica dos professores efetivos  da Rede Pública 

Estadual  de ensino de Brejinho  
 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Brejinho – PE, ano 2014 

 

Tabela 59:Formação acadêmica dos professores efetivos  da Rede Pública 
Municipal  de ensino de Brejinho  

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Brejinho – PE, ano 2014 

Rede Estadual de Ensino 

Graduação Pós - Graduação Observação: 

10 08 01 Mestrando 

Total de Professores Efetivos: 10 01 Não tem Especialização 

Rede Municipal de Ensino 

Graduação Pós - Graduação Observação: 

46 43 03 Não tem Especialização 

Total de Professores Efetivos: 46 
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26.2 Diretrizes 

 

A Educação Superior assume, no mundo atual, caráter relevante como instância de 

produção do conhecimento nas diversas áreas do saber e de formação profissional 

inicial e, sobretudo, como instância privilegiada para o aprendizado permanente. 

Assim, cabe ao poder público, contribuir, na medida de suas atribuições legais, para a 

melhoria da oferta da educação superior no município, observando as peculiaridades e 

necessidades locais e buscando garantir a oferta do referido nível de ensino às 

camadas populares, especialmente aos jovens, na esfera pública da educação, 

garantindo esta oferta no ensino noturno.   

Cabe ao governo municipal contribuir para a garantia da educação superior 

pública, gratuita e de qualidade, bem como estabelecer uma política de articulação das 

ações do ensino, pesquisa e extensão universitárias com as ações estratégicas de 

desenvolvimento realizadas no município, em beneficio da população, por meio das 

ações de apoio e de parcerias concretas com instituições federais, estaduais e 

privadas.  

 

26.3 Meta Nacional número 12: 

        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. 

26.4 Indicadores da Meta 12: 

Indicador 12A - Taxa de escolarização bruta na educação superior da população de 18 a 

24 anos. 
 

Brasil: 

 30,3% 

Nordeste: 

24,5% 

Pernambuco: 

25,7% 

Sertão: Não foi 

calculada a situação 

da região nesta meta 

nacional. 

Brejinho: Não foi calculada 

a situação do município 

nesta meta nacional. 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 
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Indicador 12B - Taxa de escolarização líquida ajustada na educação superior da população 
de 18 a 24  

 

Brasil:  

20,1% 

Nordeste: 

14,2% 

Pernambuco: 

16,1% 

Sertão: Não foi 

calculada a situação 

do estado nesta meta 

nacional. 

Brejinho: Não foi calculada 

a situação do município 

nesta meta nacional. 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 

26.5 Meta Municipal número 12: 

       Articular com entes federados e Instituições privadas de ensino superior a 

elevação da 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 à qualidade da oferta e expansão 

para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento 

público. 

 

26.6 Estratégias da Meta 12 

 

12.1) Apoiar os programas de cursos de formação de docentes que tratam de temas 

relacionados às problemáticas tratadas nos temas transversais: gênero, educação sexual, 

ética, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde e temas locais.  

 

12.2)  Buscar esforços para incentivar a oferta dos cursos no Município através da extensão da 

FIP, proporcionando o oferecimento de cursos, de forma a atender às necessidades 

diferenciais da clientela. 

 

12.3)  Apoiar as ações previstas pela reforma da Educação Superior.   

 

12.4)  Apoiar, durante a vigência deste Plano, de forma intensiva, a criação e consolidação de 

cursos de pós-graduação (mestrado e doutorado) e o desenvolvimento de pesquisas nas IES, 

como forma de qualificar os profissionais da região e promover a formação continuada em suas 

respectivas áreas.  
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12.5)  Incentivar durante a vigência deste Plano, parcerias para a integração entre as redes 

municipal e estadual de ensino com as IES, proporcionando, desta forma, o trabalho de 

extensão universitária com a comunidade.  

 

12.6)  Apoiar, durante a vigência deste Plano, a permanência das pessoas com deficiência nos 

cursos de educação superior.  
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27. QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR E FORMAÇÃO DE MESTRES E 

DOUTORES 

 
27.1 Diagnóstico 
 

Como é do conhecimento de todos, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 

Lei 9394/96, preceitua ser o Ensino Superior público de competência do Poder Público Federal. 

No entanto, ao responsabilizar-se pela Educação Básica, o Município de Brejinho reconhece 

seu papel e participação na trajetória da escolaridade, da qualificação em níveis maiores de 

formação e do aperfeiçoamento profissional de seus cidadãos.  

O poder público do Município de Brejinho ao longo dos anos preocupou-se e vem 

investindo na formação de seus cidadãos, realizando convênio com diversas instituições de 

nível superior como a Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, Universidade Federal de 

Goiás - UFGO e a Universidade Federal de Juiz de Fora - UFJF para a disponibilidade de 

cursos em nível superior (especialização) para os funcionários da Rede Municipal de Ensino, 

no entanto, não há sinalização no que se refere à disponibilidade de cursos para a formação de 

Mestres e Doutores, tanto a nível municipal, por tratar-se de um município de pequeno porte, 

como a nível regional, pois as Instituições de Ensino Superior da Região não oferecem este 

nível de ensino. 

Apesar de uma tendência em expansão dos cursos de mestrado e doutorado, nossa 

região ainda não foi beneficiada com os referidos cursos. Atualmente, no município não há 

profissionais com o curso de mestrado e/ou doutorado. A expectativa é de que, através de um 

esforço conjunto da União, do município, das organizações e entidades comunitárias o número 

de inscritos em cursos de mestrado e doutorado no município possa ser aumentado e que num 

futuro próximo Brejinho possa contar com mestres e doutores na sua Rede Pública Municipal 

de Ensino.  

 
27.2 Meta Nacional número 13: 

        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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27.3 Indicadores da Meta 13: 

Indicador 13A - Percentual de funções docentes na educação superior com mestrado ou 
doutorado. 

 

Brasil: 

 69,5% 

Nordeste: 

67,0% 

Pernambuco: 

68,4% 

Sertão: Não foi 

calculada a situação 

da região nesta meta 

nacional. 

Brejinho: Não foi calculada 

a situação do município 

nesta meta nacional. 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 

 

Indicador 13B - Percentual de funções docentes na educação superior com doutorado.  
 

Brasil:  

32,1% 

Nordeste: 

28,6% 

Pernambuco: 

30,4% 

Sertão: Não foi 

calculada a situação 

do estado nesta meta 

nacional. 

Brejinho: Não foi calculada 

a situação do município 

nesta meta nacional. 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 

 
27.4 Meta Municipal número 13: 

        Contribuir com a elevação da qualidade da educação superior ampliando a 

proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício, para 

10%, através da responsabilidade compartilhada, em regime de colaboração com 

o Governo Federal e Estadual. 

 
27.5 Estratégias da Meta 13: 
 

13.1) Apoiar o processo de interiorização das IES Federais e Estadual de acordo com 

os arranjos produtivos da região. 

 

13.2) Incentivar de forma articulada com a União, Estado e Instituições de ensino 

superior privadas e públicas a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu 

(mestrado e doutorado). 

 

http://simec.mec.gov.br/
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13.3) Garantir através de Lei própria, tempo de afastamento para dedicação aos 

estudos de formação dos profissionais da educação em cursos de pós-graduação 

stricto sensu (mestrado e doutorado). 

 

13.4) Incentivar alunos egressos dos cursos de Especialização a inscreverem em 

cursos de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado). 
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28. PÓS – GRADUAÇÃO STRICTO SENSU: 
 
28.1 Diagnóstico: 
 

O município de Brejinho é um dos menores do Estado de Pernambuco, 

oferecendo somente atendimento educacional nos níveis da Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio, além das modalidades de Educação Especial e Educação de 

Jovens e Adultos - EJA. Diante de suas possibilidades o Poder Público Municipal tem 

incentivado as matrículas de seus educadores em cursos de pós-graduação Stricto 

Sensu (mestrado e doutorado), no entanto, devido a fatores como as dificuldades 

financeiras e a falta de instituições na região influenciam na falta de interesse pelos 

referidos cursos.  

Nesse contexto, as dificuldades impostas aos educadores da Rede Pública de 

Ensino influenciam para que o município de Brejinho não apresente, atualmente um 

número significativo de matrículas em cursos de mestrado e doutorado, especialmente 

entre os professores da Rede Municipal de Ensino, que recebem salários menores e, 

consequentemente, enfrentam maiores dificuldades. De acordo com um levantamento 

feito pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Brejinho, na Rede 

Pública de Ensino há somente um professor da Rede Estadual que está cursando 

Mestrado, o que demonstra a necessidade de investimento em políticas educacionais 

de incentivo ao ingresso em cursos de Mestrado e Doutorado, o que resultaria na 

elevação da qualidade dos profissionais da educação municipal.  

28.2 Meta Nacional número 14: 

      Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, 

de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 

(vinte e cinco mil) doutores. 

28.3 Indicadores da Meta 14: 

Indicador 14A - Número de títulos de mestrado concedidos por ano. 
 

Brasil: 

 47.138 

Nordeste: 

10.326 

Pernambuco: 

1.832 

Sertão: Não foi 

calculada a situação 

Brejinho: Não foi calculada 

a situação do município 
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da região nesta meta 

nacional. 

nesta meta nacional. 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 

 

Indicador 14B - Número de títulos de doutorado concedidos por ano.  
 

Brasil:  

13.912 

Nordeste: 

2.285 

Pernambuco: 

520 

Sertão: Não foi 

calculada a situação 

do estado nesta meta 

nacional. 

Brejinho: Não foi calculada 

a situação do município 

nesta meta nacional. 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 

 

28.4 Meta Municipal número 14: 

        Colaborar com a elevação de matrículas em cursos de Pós-Graduação Lato 

e Stricto Sensu melhorando gradualmente a qualidade no ensino tanto na 

Educação Básica quanto na Educação Superior, em regime de colaboração com 

a união e o Estado. 

 

 
28.5 Estratégias da Meta 14: 
 

14.1) Incentivar o cumprimento da expansão do financiamento da Pós-Graduação 

Stricto Sensu na área da Educação, por meio das agências de fomento. 

 

14.2)  Incentivar à participação de professores/as nos cursos de Pós-Graduação Stricto 

sensu na área da Educação, em regime de colaboração com os entes federados, 

inclusive a partir de metodologia, recursos e tecnologia de Educação a distância. 

14.3) Apoiar ações que vislumbrem a redução das desigualdades étnico-raciais e 

regionais,  favorecendo o acesso das populações do campo a Programas de mestrado e 

doutorado. 

14.4) Estimular a participação em Programas de Pós-Graduação Lato e Stricto 

Sensu  que incluam a Educação para as Identidades Sexuais, Educação para as 

Relações de Gênero, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola, 

http://simec.mec.gov.br/
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Educação Especial, Educação Ambiental, Educação para os Direitos Humanos, 

Educação e Prevenção à Saúde, além de outras temáticas de interesse social. 

14.5) Estimular o acesso aos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu às pessoas com 

deficiência. 
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29. FORMAÇÃO DOS DOCENTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA 
 
29.1 Diagnóstico 

 

Ao longo da história da formação dos docentes no Brasil, foram identificadas 

diferentes orientações teóricas que ainda permeiam a estrutura, os programas, as 

propostas e o funcionamento das escolas no país. Na atualidade, a formação docente 

foi revista e apresentou avanços, com a promulgação da Constituição Brasileira em 

1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em dezembro de 1996, que 

vêm redesenhando o sistema educacional brasileiro em todos os níveis: da creche -

desde então incorporada aos sistemas de ensino, às universidades, além de todas as 

outras modalidades de ensino, incluindo a educação especial, indígena, no campo e 

ensino a distância; além dos recursos financeiros, formação e diretrizes para a carreira 

dos profissionais da área. 

O artigo 61da LDB propõe a necessidade de sólida formação básica do professor 

fundamentada nos conhecimentos científicos e sociais; a presença do estágio 

supervisionado ,propiciando a associação entre teorias e práticas (ação-reflexão-ação), 

a capacitação em serviço e “o aproveitamento de experiências anteriores, em 

instituições de ensino e em outras atividades.”  

Este artigo define ainda, que a formação do professor para a Educação Básica 

deverá realizar-se em nível superior e em cursos de licenciatura a formação de 

docentes para o ensino superior far-se-á em cursos de pós-graduação Cumpre 

ressaltar que a prática docente não pode prescindir de teorias, não significando que 

deva ser uma mera transposição ou justaposição das mesmas. O professor pode 

adotar, no seu cotidiano, técnicas inovadoras, tecnologias sofisticadas. Porém se sua 

prática não estiver perpassada por mudança na estiver perpassada por mudança na 

sua forma de conceber e de pensar educação, isso de nada valerá. Também, de nada 

valerá adotar nova concepção pedagógica se ela não alterar sua prática.  

Não basta que o curso de formação de professores adote uma proposta 

pedagógica calcada em ideais inovadores. Somente o discurso não confere mudança. 

É necessário que se  estabeleça um processo reflexivo contínuo, individual e coletivo, 
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já que a prática docente não se estabelece isoladamente. Para tanto, é fundamental, 

como ponto de partida, que o professor construa sua própria identidade. 

No Município de Brejinho houve um constante e significativo avanço no que se 

refere à formação dos professores da Rede Pública de Ensino. Nas tabelas a seguir 

serão apresentados dados comprobatórios desta afirmação: 

Tabela 60: Porcentagem de professores da Educação Básica com Curso 
Superior na Rede Pública de Ensino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ao analisarmos os dados tabela acima percebemos que no ano 2013 a taxa de 

professores sem licenciatura foi zerada e que houve uma taxa média de 59,9% dos 

professores com licenciatura, que, de acordo com a LDB é a formação mínima para o 

exercício do magistério. 

A seguir, detalharemos na próxima tabela a análise dos dados da escolaridade 

dos professores, de acordo com a modalidade de ensino: 

Tabela 61 : Escolaridades de professores da Educação Básica na Rede 
Pública de Ensino 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como é possível observar nos dados acima apresentados, desde o ano 2007 a 

maioria dos professores da Rede Pública Municipal possui Ensino Superior, perfazendo 

neste sete anos a média de 64%com Ensino Superior, 14,2%  somente com o Ensino 
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Médio e 21,8% com o Normal médio. Percebe-se a partir da análise de tais dados, a 

necessidade da melhoria do investimento em formação em nível superior. 

A seguir observemos os dados referentes à taxa de professores com licenciatura 

na área em que atuam, um indicativo sobre a qualificação do profissional da educação 

para atuar na área em que foi lotado. 

Tabela 62 : Porcentagem de professores dos Anos Finais do Ensino 
Fundamental que têm Licenciatura na área em que atuam 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Observando os dados da tabela acima é possível concluir que a taxa de 

professores com licenciatura na área em que atual aumentou em 8,3% do ano 2009 

para o ano 2013, o que demonstra um significativo interesse destes profissionais em 

melhorar a qualidade de seu trabalho a partir do investimento e aperfeiçoamento na 

área em que atuam. 

Em seguida analisaremos os dados referentes à porcentagem de professores do 

Ensino Médio que têm licenciatura na área em atuam: 

 
Tabela 63: Porcentagem de professores Ensino Médio que têm Licenciatura 

na área em que atuam 
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Analisando-se os dados da tabela acima é possível verificar que no Ensino Médio 

o número de professores com nível superior e com licenciatura aumentou 

consideravelmente nos últimos anos, alcançando, desde o ano de 2012 a taxa de 

100%, sendo que destes, 52,4 possuem licenciatura na área em que atuam, o que nos 

leva a compreender que estes profissionais terão melhores condições de ensino, visto 

que possuem os conhecimentos específicos da área em que lecionam. 

Em suma, o que percebe-se é que diante das exigências do atual cenário 

educacional brasileiro, o número de docentes que investe na formação a nível superior 

e, em destaque, na área em que atuam encontra-se crescendo consideravelmente. 

Nesse contexto, cabe às esferas administrativas (Municipal, Estadual e Federal) 

desenvolver políticas de incentivo à formação continuada destes profissionais, como 

meio de investir em sua carreira profissional e, consequentemente, na melhoria da 

qualidade do ensino oferecido ao munícipes brejinhenses. 

 
 
29.2 Meta Nacional número 15 

 
 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PNE, 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. 

 

29.3 Indicadores da Meta 15: Não foi calculada a situação dos entes federativos nesta 

meta nacional. 

 

29.4 Meta Municipal número 15: 

Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, no prazo de 02 (dois) anos 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, 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L9394.htm#art61.
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assegurado que todos os/as professores/as da Educação Básica possuam 

formação específica de nível superior, obtida em curso de Licenciatura na área 

de conhecimento em que atuam. 

 

29.5 Estratégias da Meta 15: 

 

15.1) Apoiar programa de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de 

licenciatura plena, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuarem no 

magistério da Educação Básica de acordo com a necessidade por área de 

conhecimento.  

 

15.2) Estabelecer ações especificamente voltadas para a promoção, prevenção, 

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

profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional.  

 

15.3) Definir e implementar, em regime de colaboração, política de formação 

continuada dos profissionais da educação pautada pelos princípios e diretrizes 

estadual e nacional.  

 

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

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

propostas pedagógicas capazes de incorporar os avanços de pesquisas ligadas ao 

processo de alfabetização no atendimento da população de até oito anos.   

15.5) Implantar salas de recursos multifuncionais e incentivar a formação inicial e 

continuada de professores para o atendimento educacional especializado nas escolas 

urbanas e do campo.  

 

15.6) Instituir critérios de acompanhamento para o  professor(a) iniciante, 

supervisionado por profissionais do magistério com experiência de ensino, a fim de 

fundamentar, com base em avaliação documentada, a efetivação do professor ao final 

do estágio probatório.   
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15.7) Prover e ampliar a oferta de concurso público e garantir a nomeação de 

profissionais da educação para atuarem em sala de aula, secretarias e outros setores 

escolares, atendendo às determinações legais para provimento de cargos e carreiras.  

 

15.8) Garantir tempo disponível para preparação das aulas, correção de atividades 

disponibilizando espaço físico apropriado com salas de estudo, recursos didáticos 

apropriados, biblioteca e acompanhamento profissional para apoio sistemático da 

prática educativa.  

 

15.9) Contemplar e ampliar na infraestrutura existente das escolas espaços de 

convivência adequada para os trabalhadores da educação equipados com recursos 

tecnológicos e acesso à Internet. 

 

15.10) Implementar políticas de valorização profissional específicas para os 

especialistas em educação contemplando a formação continuada e condições de 

trabalho.  

 

15.11) Instituir, em regime de colaboração, forma de registro de projetos desenvolvidos 

nas escolas, para incentivo a quem desenvolveu os projetos, pesquisas, publicações 

no sentido de validar e valorizar as produções do profissional.  

 

15.12) Apoiar o processo de expansão das universidades públicas em parcerias 

Estadual e Federal, para formação dos profissionais de acordo com a necessidade.  
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30. FORMAÇÃO EM PÓS-GRADUAÇÃO E CONTINUADA 
 
30.1 diagnóstico da formação em pós-graduação: 

 

Diversos fatores como a globalização, os constantes avanços tecnológicos e a 

mudança no modo de vida das pessoas têm gerado demanda para os atuais desafios 

educacionais brasileiros. Dentre os desafios está o maior: investir para melhorar a 

qualidade da educação oferecida à população e, consequentemente, os índices 

educacionais, entre eles o índice de Desenvolvimento do Educação Básica – IDEB, 

que permite traçar metas de qualidade educacional para cada esfera educacional brasileira 

(Federal, Estadual e Municipal). Dentre as políticas educacionais de investimento 

educacional está o investimento na formação do professor. 

 À respeito da Formação docente a  LDB – Lei nº 9.394/96, em seu artigo 62º traz 

ao nosso conhecimento que: 

Art. 62ºA formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em 
nível superior, em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades 
e institutos superiores de educação, admitida, como formação mínima para o 
exercício do magistério na educação infantil e nas quatro primeiras séries do 
ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade Normal. 

 Como pode-se perceber, a partir da análise do texto da LDB, para atuar no 

exercício do magistério para educação infantil o profissional precisa cursar o curso 

normal médio e/ou curso superior com licenciatura plena na área de Pedagogia. No 

tocante à pós-graduação, a LDB afirma que esse nível de formação é exigido para os 

professionais que exercem funções de supervisão e orientação Educacional, como 

podemos comprovar a seguir: 

Art. 64º. A formação de profissionais de educação para administração, 
planejamento,  
inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica, será 
feita em cursos de graduação em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a 
critério da instituição de ensino, garantida, nesta formação, a base comum 
nacional. 

 

 Apesar de não haver exigência do curso de pós-graduação para professores da 

Educação Básica, o que tem sido observado, de acordo com o levantamento dos 

dados a respeito do tema em análise é que os docentes tem investido em formação a 

nível de pós-graduação em cursos de especialização, especialmente na área de 
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Psicopedagogia e Coordenação e Supervisão Escolar para os professores do Ensino 

Fundamental I e  os Professores do Ensino Fundamental II investem na Especialização 

em disciplinas específicas como Língua Portuguesa e Linguística, Matemática, 

Geografia, Biologia, História, Geografia, entre outros. 

 Dentre os principais fatores que estimulam a formação à nível de pós – 

graduação (especialização) estão a ampliação dos conhecimentos na área e  a 

progressão salarial, sinalizada no Plano de Cargos e Carreira do Município que faz o 

enquadramento do funcionário para um nível salarial superior ao que possui somente 

graduação. 

 A seguir verifiquemos alguns números sobre a formação dos professores da 

Rede Pública Municipal à nível de pós-graduação: 

 
Tabela 64: Porcentagem de professores da Educação Básica com pós-graduação 
 

 
 

 A tabela acima demonstra que entre os anos de 2007 a 2013 a taxa de 

professores do município de Brejinho com pós-graduação tem crescido 

significativamente, o que demonstra que os objetivos de investir na formação dos 

professores tem surtido efeito positivo, no entanto, ainda há a necessidade de ampliar 

gradativamente esta taxa para um alcance de um número maior de profissionais. 

 Na tabela abaixo analisaremos o tipo de pós-graduação mais procurado pelos 

docentes da Rede Pública de Ensino de Brejinho: 
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Tabela 65: Distribuição da formação dos professores por tipo de pós-graduação 

 
 

 Ao analisarmos a tabela acima é possível perceber claramente que no ano 2013, 

38,4% dos professores possuíam especialização e que não houve interesse nos cursos 

de Mestrado e Doutorado, fato supostamente justificado pela falta de instituições locais 

que ofereçam os referidos cursos e pela falta de condições financeiras dos docentes 

para investir neste nível de formação. 

A seguir podemos analisar nas tabelas abaixo referentes à pós-graduação dos 

professores da Rede Pública de Ensino de Brejinho por Rede e por modalidade:  

  

Tabela 66: Distribuição e porcentagem dos professores da Educação Infantil pós-
graduados 
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 Como é possível verificar, para os professores da Educação Infantil, de 

responsabilidade da Rede Municipal de Ensino, há demanda para cursos de pós-

graduação na área, visto que na Rede pública não havia professores pós-graduados e 

na Rede Privada somente 12,5% destes possuíam pós-graduação. 

 A seguir verifiquemos o que nos apresentam os números referentes à formação 

dos professores dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 

 
Tabela 67: Distribuição e porcentagem dos professores dos Anos Iniciais pós-

graduados 
 

 
 

De acordo com o exposto na tabela acima, a Rede Estadual possui uma 

porcentagem maior de professores pós-graduados (66,7%) do que a Rede Municipal 

(44,8%), no entanto, quando nos referimos à quantidade, o número de professores da 

referida modalidade na Rede Municipal (13) é maior do que os da Rede Estadual (2). 

Os números ainda apontam para a necessidade de investimentos na ampliação dos 

resultados apresentados, de modo a contribuir para o aperfeiçoamento profissional do 

docente à nível de especialista na sua área de atuação. 

Para comparação de dados analisemos a tabela a seguir que apresenta-nos os 

dados referentes à porcentagem de professores dos Anos Finais com curso de Pós-

graduação. 
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Tabela 67.1 : Distribuição e porcentagem dos professores dos Anos Finais pós-
graduados 

 
 
 No Ensino Fundamental II há uma inversão de porcentagens quando 

comparamos as Redes Estadual e Municipal pois a Rede Municipal possui 44,4% de 

seus professores com curso de pós-graduação (especialização), enquanto a Rede 

Estadual possui 33,3%, sendo que boa parte deles na área em que atuam. Percebe-se 

que há demanda em ambas as redes para ingresso em cursos de Pós-graduação, pois 

no índice geral de professores com o referido grau de estudo ainda não foi alcançada a 

meta nacional de 50% dos professores da Educação Básica. 

  

30.2 Diagnóstico da formação continuada 
 

Para ambas as rede há o oferecimento de Formação Continuada para todos os 

profissionais da educação, atendendo inclusive o que está previsto no calendário 

escolar, que reserva o mínimo de cinco dias por ano para a formação continuada dos 

professores. Além disso há também a realização de formações específicas, de acordo 

com as modalidades e programas aos quais o município realiza a adesão. 

As formações continuadas são realizadas por profissionais da Rede Municipal 

que se destacam em experiências exitosas, por profissionais contratados por 

consultorias educacionais enfatizando o trabalho com temas da realidade ou por 

profissionais de instituições de Ensino Superior em convênio coma Secretaria 

Municipal de Educação. 
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O objetivo principal das formações continuadas na Rede Pública de Ensino é o 

de contribuir para a melhoria da qualidade do ensino ofertado nas instituições 

escolares no sentido de preparar bem seus docentes para atuarem frente aos 

principais desafios apresentados no desenvolvimento do Processo ensino-

aprendizagem escolar na sala de aula. 

 
30.3 Meta Nacional número 16: 
 

    Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta 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. 

 
30.4 Indicadores da Meta 16: 
 

Indicador 16 - Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato 

sensu ou stricto sensu. 

Brasil: 

30,2% 

Nordeste: 24,5% Pernambuco: 25,4% Sertão: 28,2% Brejinho: 39,1% 

Fonte: http://simec.mec.gov.br 

 

30.5 Meta Municipal número 16: 
 

    Incentivar a formação, em nível de Pós-Graduação de 90% (noventa por cento) 

dos/as professores/as da Educação Básica do município de Brejinho, até o 

último ano de vigência do PME, e garantir a todos/as os/as profissionais da 

Educação Básica, formação continuada em sua área de atuação, considerando 

as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino. 

 
 

30.6 Estratégias da Meta 16: 

 

16.1) Promover a divulgação e incentivo junto aos profissionais da educação básica de 

informações sobre os cursos de Pós-Graduação acessíveis aos professores da Rede 

Pública de Ensino;  
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16.2) Incentivar a criação de mecanismos promotores de intercâmbio entre os 

estabelecimentos de Educação Superior e as escolas públicas de educação básica do 

município, visando o desenvolvimento de pesquisa e extensão, assim como programas 

de formação continuada para profissionais da educação básica, considerando as 

demandas.  

 

16.3) Estimular a matrícula de docentes da educação municipal em cursos de Pós-

Graduação nas Instituições de Ensino Superior públicas e privadas, presenciais e/ou à 

distância, aumentando assim o número de docentes na educação básica com 

qualificação em pós-graduação. 

 

16.4) Aderir e apoiar programas de pós-graduação à distância disponíveis pela UFPE, 

UFJF e UFGO previstas no Plano de Ações Articuladas – PAR do município. 

 

16.5) Fornecer transporte para docentes que cursam pós-graduação em outros 

municípios próximos a Brejinho. 
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31. VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 

31.1 Diagnóstico  

Como é do conhecimento de quem atua na área educacional, a formação do 

educador é fundamental para garantir o direito aos professores de aprender a ensinar, 

o que envolve a necessidade de incorporar a formação continuada no exercício regular 

da profissão docente.  

A tabela a seguir apresenta-nos um panorama atualizado da formação inicial 

dos professores da rede pública municipal do município de Brejinho. 

Tabela 68: Professores segundo campo de Atuação e Formação Ano Base 2014 – 

Magistério Municipal 

Formação  Educação 

Infantil 

1º à 5º Multisseriadas 6º à 9º  Total  % 

Magistério  04 - - -  04 2,8 

Superior  10  26 06 08  50 35,7 

Especialização  15 48 04  19  86 61,5 

TOTAL  29 74  10 27 140 100 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes – Brejinho/PE 

 

De acordo com os dados obtidos através de solicitação à Secretaria Municipal de 

Educação de Brejinho pode-se observar que a maioria dos docentes da Rede Pública 

de Ensino (97,2 %) possui curso superior e os demais estão em processo de formação 

acadêmica para conseguir a especialização. 

A seguir, verifiquemos os dados da Rede Estadual: 

 

Tabela 69: Professores segundo campo de Atuação e Formação Ano Base 2014 – 

Magistério Estadual 

Formação  6º à 9º ano e Ensino Médio Total % 

Magistério  - - - 

Superior  01 01  9,09 

Especialização  10 10 90,01 

TOTAL  11  11  100 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esportes – Brejinho/PE 
*De acordo com esses dados obtidos dez(10) dos docentes possuem curso de especialização e  apenas um (01) 
encontra-se em processo de formação acadêmica. 

 

A partir da leitura dos dados apresentados acima é possível concluir que na Rede 

Estadual também há um grande número de professores especialistas, sendo que 100% 

deles possui graduação e 90,01% já possui especialização.  
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É imprescindível continuar a formação, até mesmo após concluir o curso 

superior, em face da evolução rápida dos conhecimentos em todos os campos, bem 

como das transformações por quem vem atravessando o próprio sistema educacional, 

que implicam na adoção de novos padrões e novos comportamentos.  

         A formação continuada do professor é amparada pela Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional - LDB Nº9394/96. Os profissionais têm os seus direitos 

garantidos para um aperfeiçoamento educacional, os períodos reservados a estudos, 

planejamento e avaliação. Ainda de acordo com a mesma lei, esses direitos se incluem 

na carga horária de trabalho. Tanto em sua formação inicial quanto na formação 

continuada deve haver a parceria entre a teoria e a prática é necessário portanto, estar 

em um processo permanente de construção de conhecimento. A formação profissional 

não requer somente a conclusão do nível superior. De acordo com a citada Lei, a 

prática docente exige aperfeiçoamento, bem como a necessidade do prolongamento da 

formação inicial, esperando-se com isso a melhoria em sala de aula relacionada às 

novas práticas docentes.  

Muitos esforços, ao longo desses anos, foram envidados e ações realizadas a 

favor da garantia de formação inicial e continuada e valorização profissional, dentre 

elas, algumas de destaque: a realização  de vários cursos de formação de professores 

como: Estudos sobre Parâmetros Curriculares Nacionais em ação, Indagações sobre 

Currículo, Ensino Fundamental de 9 Anos, Programa de Formação de Professores 

Alfabetizadores – PROFA, o Programa de Formação Inicial para Professores em 

Exercício na Educação Infantil PROINFANTIL, o programa de formação continuada de 

professores dos anos iniciais do ensino fundamental, PROLETRAMENTO, o Programa 

Gestão da Aprendizagem Escolar com formação continuada em língua portuguesa e 

matemática aos professores dos anos finais (do sexto ao nono ano) do ensino 

fundamental – GESTAR II além de uma série de formações continuadas específicas 

em temas trabalhados no cotidiano escolar, formações do Pacto Nacional de 

Alfabetização na Idade Certa - PNAIC;  Formação para Alfabetização e Correção de 

Fluxo, Acelera e Se Liga, em parcerias com a SEDUC-PE e Instituto Aírton Senna, 

dentre outros.   

Além disso, a instituição de formação continuada na rede pública municipal de 

ensino, na perspectiva da construção coletiva dos conhecimentos é uma realidade 

efetivada no calendário municipal que tem como objetivo a valorização e socialização 
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das práticas educativas. As melhorias na remuneração, como o avanço por titulação; 

realização de concursos públicos; a garantia do tempo de trabalho do professor, 

destinado à formação e planejamento. Muito se avançou, porém ainda há um caminho 

a percorrer, como a revisão do Plano de Cargos e Carreira e da avaliação por 

desempenho.  

Vale ressaltar que o educador precisa do aperfeiçoamento profissional 

continuado e utilizar adequadamente o período reservado a estudos, planejamentos e 

avaliações. Todos esses processos são necessários para que o docente se mantenha 

constantemente atualizado e possa dispor do tempo para elaborar de forma mais 

detalhada seus materiais de trabalho, bem como planejar todo o desenrolar de sua 

aula visando o aprendizado do aluno.   

 
31.2 Diretrizes  
 

O Município de Brejinho já apresenta no seu quadro de professores um alto 

número de professores qualificados com nível superior, cabe dedicar-se intensamente 

na formação continuada para manter e assegurar o nível de qualidade de seus 

profissionais.  

O município deve garantir condições de trabalho e de remuneração, previstos no 

Plano de Carreira sistemas de ingresso, promoção, possibilidades de afastamento 

 para  formação  continuada  e  avaliação  do  desempenho 

(desenvolvimento) dos professores. Em contrapartida, os profissionais deverão estar 

compromissados com a aprendizagem dos alunos, respeitando os educandos e 

participando do trabalho de equipe da escola.  

É necessário, na formação permanente, a busca de apropriação de novas 

tecnologias e saberes necessários que possibilitarão intervenções pedagógicas 

atualizadas dialógicas e contextualizadas.  

A formação continuada dos profissionais da educação pública deverá ser 

garantida pela Secretária Municipal de Educação, buscando no financiamento a 

manutenção dos programas de educação continuada, em parceria com Universidades 

e Instituições de Ensino Superior.  

 

31.3 Meta Nacional número 17: 
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        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 PNE. 

31.4 Indicadores da Meta 17: 
 

Indicador 17 - Razão entre salários dos professores da educação básica, na rede pública 
(não federal), e não professores, com escolaridade equivalente. 

 

Brasil:  

72,7% 

Nordeste: 

78,1% 

Pernambuco: 

82,1% 

Sertão: Não foi 

calculada a situação 

da região nesta meta 

nacional. 

Brejinho: Não foi calculada 

a situação do município 

nesta meta nacional. 

Fonte: simec.mec.gov.br 

 

31.5 Meta Municipal número 17: 

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 PNE. 

31.6 Estratégias da Meta 17 
 

17.1) Garantir as condições e o cumprimento de 1/3 da jornada de trabalho dos profissionais 

do magistério da rede pública de ensino, destinado às atividades extraclasses, 

preferencialmente no próprio local de trabalho, garantindo que o professor prepare suas 

aulas, realize estudos e pesquisas, prepare e corrija provas e trabalhos, participe de 

programas de formação continuada e tenha acompanhamento técnico pedagógico 

sistemático da sua prática educativa de acordo com o previsto no artigo 2º, § 4
o
 na Lei Nº 

11.738, de 16 de julho de 2008. 

17.2) Acompanhar a atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os/as profissionais 

do Magistério Público da Educação Básica do Município através do Fórum Municipal de Educação, 

que  assegura a ampla representação social. 

 

17.3) Assegurar que a ampliação da assistência financeira específica da União aos entes 

federados para implementação de políticas de valorização dos/as profissionais do 

http://simec.mec.gov.br/
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Magistério, em particular o piso salarial nacional profissional, se efetive com a fiscalização 

dos Fóruns Municipal, Estadual e Nacional de Educação. 

 

17.4) Proporcionar aos profissionais da Educação,  programas de Formação Continuada, 

propondo avanços político-pedagógicos, promovendo a prática da reflexão coletiva para 

efetivar ações conforme a realidade de cada escola.  

 

17.5) Incentivar os profissionais que atuam na educação à refletir constantemente sobre o 

trabalho desenvolvido, atualizando-se permanentemente através de cursos, encontros, 

seminários, troca de experiências e grupos de estudo.  

 

17.6) Estimular os profissionais da educação, para que tomem iniciativas particulares de 

investimento na busca de sua capacitação profissional  

 

17.7) Assegurar a realização de cursos e palestras promovidas pela SME em conjunto com 

entidades de Ensino Superiores de formação de professores.  

 

17.8) Buscar parcerias junto aos Governos Estadual e Federal para oferecer aos 

funcionários administrativos e de apoio que atuam na escola, cursos de formação 

continuada.  

 

17.9) Concentrar esforços para garantir, na vigência deste plano, que a Secretaria Municipal 

de Educação mantenha programas de formação continuada para os professores da Rede 

Pública de Ensino, contando com a parceria das Instituições Públicas de Ensino Superior.   

 

17.10) Articular junto aos entes federados a implementação de uma política de qualidade de 

vida com vistas a valorização dos profissionais da educação. 
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32. PLANO DE CARGOS, CARREIRA E REMUNERAÇÃO: 
 
32.1 Diagnóstico: 
 

Segundo o texto do PNE “a melhoria da qualidade do ensino é um dos seus 

objetivos centrais e somente poderá ser alcançada se for promovida, ao mesmo tempo, 

a valorização do magistério”.   

O Plano Municipal de Educação de Brejinho dá-se o direito de se apropriar deste 

princípio por reconhecer, também, que se tal valorização não for continuamente 

buscada, inviabilizará quaisquer metas propostas para a melhoria das modalidades e 

nível de ensino. A importância devida ao magistério leva ao reconhecimento do 

envolvimento dos diversos aspectos que a compõe, em profunda inter-relação, citados 

naquele Plano (BRASIL, 2001), tais como: a. a formação profissional inicial, b. as 

condições de trabalho, salário e carreira e c. a formação continuada.  

Em cumprimento ao exposto no Art. 9º da Lei 9.424/96 e ao art. 40º da Lei 

11.494/97, o poder Executivo do Município elaborou  e aprovou junto à Câmara de 

Vereadores  o Estatuto e Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério 

Público Municipal, Lei Ordinária nº 312, de 29 de outubro de 2009, o qual privilegia no 

seu Art. 38 aspectos como “remuneração condigna”, “progressão na carreira”, 

“valorização da qualificação”, “desempenho no trabalho” e “progressão funcional 

baseada na avaliação por desempenho”.  

Nesse documento legal inclui-se como parte da política de valorização, a garantia 

das condições adequadas de trabalho, tempo para estudo e preparação das aulas, 

salário digno, com piso salarial e plano de carreira de magistério a serem 

frequentemente atualizados. A partir das diretrizes, objetivos e metas do Plano 

Municipal de Educação e das legislações pertinentes vigentes, há de se rever 

periodicamente este documento, de forma a acompanhar os avanços profissionais, 

econômicos e sociais que permeiam na Educação.  

Quanto às condições de trabalho dos professores, sejam: manutenção e 

preservação dos prédios escolares, espaço físico, ventilação, acesso à escola, número 

de alunos por turma, acesso a material didático-pedagógico, se não tem sido 

excelente, em função da falta de recursos, o Poder Executivo, através da Secretaria 
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Municipal de Educação, Cultura e Esportes tem estabelecido prioridades de 

atendimento que visam oferecer ao professor condições dignas para o exercício das 

atividades.  

A Carreira do Magistério Público Municipal é integrada pelo cargo de provimento 

efetivo de professor e estruturada em 5 classes e 10 referências para cada uma delas. 

O titular de cargo de professor pode exercer, de forma alternada ou concomitante com 

a docência, outras funções do magistério.  

O ingresso na Carreira do Magistério Público Municipal acontece por concurso 

público de provas e títulos. O concurso público para ingresso na carreira exige: a) 

Formação em Nível Superior, em curso de Licenciatura específica ou formação mínima 

obtida em Nível Médio, na modalidade Normal, para atuação na Educação Infantil e 

anos iniciais do Ensino Fundamental;  

Para atuação nos anos finais do Ensino Fundamental ainda não está prevista a 

exigência de Curso Superior, de Licenciatura Plena ou outra graduação 

correspondente às áreas de conhecimento específicas do currículo em que o professor 

atua, o que demanda a atualização dos critérios estabelecidos para o ingresso na 

carreira que se dá na referência inicial da classe correspondente à habilitação do 

candidato aprovado.  

As referências, que são as linhas de promoção da carreira do titular de cargo de 

professor, são designadas por letras, seguidas do tempo de exercício do magistério.  

A jornada de trabalho do professor pode ser parcial ou integral, correspondendo 

respectivamente, a 30 ou 40 horas semanais. A jornada de trabalho do professor em 

função docente inclui uma parte de horas de aula e uma parte de horas atividades, 

destinadas, de acordo com a Proposta Pedagógica da escola, ao planejamento 

semanal, à preparação e avaliação do trabalho didático, à colaboração com a 

administração da escola, as reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e 

ao aperfeiçoamento profissional. A jornada de 30 horas semanais do professor em 

função docente inclui 21 horas de aula e 9 horas atividades e a jornada de 40 horas 

semanais inclui 28 horas de aula e 12 de horas atividades.  

No Plano de Carreira, há o incentivo para a progressão na Carreira através da 

Promoção pelo avanço horizontal. Este avanço é concedido aos integrantes do 

Magistério, através da progressão de uma para outra referência, dentro da mesma 
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Classe, mediante acréscimo de 3% para cada referência, desde que cumprido um 

interstício de 36 meses, de efetivo exercício.  

A avaliação de desempenho e a avaliação de conhecimentos estão em fase de 

implantação.  

A remuneração do professor acontece de acordo com a titulação, independente 

da área de atuação e corresponde ao vencimento relativo à referência em que o 

professor se encontra, acrescido de vantagens pecuniárias.  

Além do vencimento, o professor faz jus à gratificação pelo exercício do 

magistério, de direção de unidade escolar; pelo exercício da função de assessoria 

pedagógica; pela docência em classes do Programa Alfabetizar com Sucesso; pelo 

exercício das funções de supervisão escolar e coordenação de apoio pedagógico.  

Há também a gratificação de difícil acesso – GDD para os profissionais que 

residem na área urbana e prestam seus serviços em escolas localizadas na área rural, 

bem como para aqueles que residem em área rural e prestam serviço em escolas, 

localizadas em área rural, distinta da sua residência.  

O professor com carga horária de 150 horas/aula mensais que não esteja em 

acúmulo de cargo, emprego ou função pública, pode ser convocado para prestar 

serviço, em regime complementar, até o máximo de 150 horas/aula mensais para 

substituição temporária de professores em função docente, em seus impedimentos 

legais.    

  A convocação em regime complementar é remunerada proporcionalmente ao 

número de horas adicionadas à jornada de trabalho do titular de cargo de professor e 

tem como base para o cálculo da remuneração, o vencimento da classe e referência a 

que pertence.  

A qualificação profissional, objetivando o aprimoramento permanente do ensino e a 

progressão na Carreira, é assegurada através de cursos de formação, aperfeiçoamento 

ou especialização, ministrados pelo município ou em instituições credenciadas, de 

programas de aperfeiçoamento em serviço e de outras atividades de atualização 

profissional, observados os programas prioritários.  

Os professores aposentados na rede municipal recebem seus proventos através 

do Fundo Previdenciário de Brejinho - FUNPREBRE.  
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32.2 DIRETRIZES  

 

Um dos grandes desafios da educação é fazer acontecer, além da quantidade, a 

qualidade do ensino na Rede Pública de Ensino de Brejinho. Esta passa, com certeza, 

pela formação inicial e continuada dos profissionais que atuam na educação.  

A melhoria da qualidade de ensino, indispensável para assegurar ao cidadão o 

pleno exercício da cidadania e a inserção das atividades produtivas que permita a 

elevação constante ao nível da vida, constitui um compromisso da municipalidade.  

Este compromisso, entretanto, não poderá ser cumprido sem a valorização do 

magistério, uma vez que os docentes exercem papel fundamental no processo 

educacional.  

Como as atividades necessárias à construção da educação escolar não se 

restringem ao trabalho docente, é essencial que, a todos os demais profissionais, que 

atuam no ambiente escolar, sejam igualmente asseguradas condições para formação 

continuada.  

A política global de formação dos profissionais em educação deve privilegiar uma 

sólida formação teórica, a relação teoria-prática, a interdisciplinaridade, a gestão 

democrática, a formação cultural, o desenvolvimento de compromisso cultural, ético e 

político da docência e dos trabalhos que auxiliam sua realização, a reflexão crítica 

sobre a formação para o magistério, a fim de favorecer a qualidade da 

profissionalização e valorização dos profissionais.   

 

 

32.3 Meta Nacional número 18: 
 

        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, tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em 

Lei Federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

 

32.4 Indicadores da Meta 18: Não foi calculada a situação dos entes federativos nesta 

meta nacional. 
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32.5 Meta Municipal número 18: 
 

Assegurar a existência  e atualização do Plano de Cargos Carreiras para os/as 

profissionais da Educação Básica pública, durante a vigência deste PME, 

tomando como referência o piso salarial nacional profissional, definido em Lei 

Federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

 

32.6 Estratégias da Meta 18: 
 

18.1) Garantir, durante a vigência deste Plano, a revisão periódica do Plano de Carreira do 

Magistério Público Municipal de Brejinho, contemplando níveis de remuneração, de acordo com 

as diretrizes estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação e assegurando os seguintes 

itens:  

 

a. Cargo único de professor com funções de magistério;  

b. Funções de magistério: docência e suporte pedagógico direto à docência;  

c. Três tipos de habilitação: magistério (nível médio, modalidade normal); 

graduação(licenciatura plena); e pós-graduação (lato sensu e strictu sensu);  

d. Promoções através de avaliação de desempenho, qualificação e conhecimento;  

e. Gratificações pelo exercício de suporte pedagógico.  

 

18.2) Garantir, a partir da aprovação deste Plano, em até um ano, a reformulação do Plano de 

Carreira do Magistério Público Municipal de Brejinho e que nesta reformulação sejam 

assegurados:  

a) Promoção vertical, por habilitação, de forma automática, vigorando no mês subsequente à 

apresentação do comprovante da nova habilitação;  

b) Adicional como vantagem pela formação em nível de graduação e pós-graduação (Latu-

sensu e stricto sensu), incorporando-se ao vencimento básico do profissional da educação;  

 

18.3) Assegurar, durante a vigência deste Plano, que os profissionais da educação, da rede 

municipal de ensino de Brejinho, que atuam na função de suporte pedagógico, tenham 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/Constituicao/Constituicao.htm#art206viii
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formação na área, conforme determina a legislação educacional vigente e, que sejam do 

quadro próprio do magistério.  

 

18.4) Incentivar, durante a vigência deste Plano, os profissionais do magistério, da rede 

municipal, a realizarem cursos de especialização na área de educação, em instituições 

credenciadas pelo MEC.  

 

18.5) Incentivar, durante a vigência deste Plano, os profissionais do magistério, da rede 

municipal e privada de ensino, para que, por meio de parcerias promovidas pelas 

mantenedoras com as instituições de educação superior, frequentem cursos de educação 

especial, a fim de que possam atender, com qualidade, os alunos com deficiência, inclusos nas 

salas regulares.  

 

18.6) Assegurar, durante a vigência deste Plano, o mínimo de 40 horas de capacitação 

continuada aos profissionais da rede municipal de ensino e demais envolvidos no processo 

educacional, através de seminários, palestras, cursos, conferências e grupos de estudo, 

garantindo uma constante discussão sobre a prática educativa.  

 

18.7) Viabilizar, durante a vigência deste Plano, mecanismos, em regime de colaboração entre 

as mantenedoras educacionais do município, para identificar e mapear as necessidades de 

formação continuada dos profissionais da educação, atualizando os dados a cada dois anos.  

 

18.8) Implementar, no prazo de três anos, a partir da implantação deste Plano, o sistema de 

avaliação de desempenho dos profissionais da educação, visando atingir maiores índices, tanto 

nos aspectos qualitativos como nos quantitativos do ensino público municipal, a partir das 

normas estabelecidas pela Secretaria Municipal de Educação, após ampla discussão na 

Conferência Municipal de Educação.  

 

18.9) Apoiar, a partir da aprovação deste Plano, em até cinco anos, programa de incentivo à 

pesquisa para os professores da rede pública municipal, em trabalhos cujos resultados 

contribuam com a educação municipal, buscando parcerias para que estes possam apresentar 

e divulgar seus projetos e publicar seus artigos e/ou livros.  
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18.10) Assegurar, durante a vigência deste Plano, que o professor para atuar em sala de 

recursos, classe especial e centro de atendimento especializado, seja habilitado em educação 

especial.  

 

18.11) Implantar, na vigência deste Plano, programa de qualidade de vida para os professores 

da rede pública municipal, como forma de prevenir problemas de saúde, ocasionados pela 

rotina do trabalho em sala de aula.  

 

18.12) Realizar, durante a vigência deste Plano, seminários e/ou conferências municipais de 

educação para tratar de assuntos educacionais relevantes, envolvendo os profissionais da 

educação e a comunidade.  

 

18.13) Incentivar, durante a vigência deste Plano, os professores do magistério da rede pública 

municipal a buscarem o conhecimento e a incorporação de novas tecnologias, possibilitando a 

sua utilização na implementação do planejamento e execução das suas atividades 

profissionais.  

 

18.14) Rever o Regimento Interno da SME;  

 

18.15) Atualizar os Regimentos Internos das Escolas;  

 

18.16) Elaborar e/ou finalizar o Projeto Político Pedagógico das Unidades Escolares; 

 

18.17) Proporcionar atividades que oportunizem aos docentes a apresentação e discussão de 

suas experiências em Fóruns, debates e encontros para troca de experiências;  

 

18.18) Realizar concurso público com provas e títulos para suprir a falta de professores, equipe 

técnico-pedagógica e funcionários administrativos.  

 

18.19) Definir no prazo de vigência deste Plano políticas sobre a jornada de trabalho do 

professor das redes municipais, em tempo integral, opcional e eventual, em escolas equipadas 
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física e pedagogicamente, tendo o professor como direito a remuneração proporcional a sua 

carga horária, incentivando a dedicação exclusiva.  

 

18.20) Implementar formação inicial e continuada do pessoal técnico e administrativo, através 

de convênios e parcerias.  

 

18.21) Incentivar a formação continuada do profissional da educação, em nível de graduação e 

pós-graduação lato sensu e stricto sensu.  
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33. GESTÃO DEMOCRÁTICA 

33.1 Diagnóstico: 

A gestão democrática não é só um preceito constitucional. É também um 

princípio pedagógico. A participação popular e a gestão democrática fazem parte da 

tradição das chamadas “pedagogias participativas”, sustentando que elas incidem 

positivamente na aprendizagem. Pode-se dizer que a participação e a autonomia 

compõem a própria natureza do ato pedagógico. Formar para a participação não é só 

formar para a cidadania, é formar o cidadão para participar, com responsabilidade, do 

destino de seu país; a participação é um pressuposto da própria aprendizagem. 

A gestão democrática da escola é responsabilidade conjunta de uma equipe 

gestora, composta por direção, conselhos escolares, coordenadores pedagógicos, 

professores e demais funcionários, com representantes de todos os segmentos da 

comunidade mais ampla. Essa equipe é responsável por construir uma educação 

voltada para a transformação da sociedade e não para a manutenção das condições 

vigentes. É responsável, também, pelas decisões e ações vividas na escola. Pela 

definição de seus objetivos estratégicos de seus valores e dos trabalhos de equipe, 

elaborados para a vivência social. 

Para atingir plenamente a gestão democrática há de se perceber que a escola 

necessita de um envolvimento nessa perspectiva, os avanços dentro dos propósitos 

estabelecidos devem ser apreciados, avaliados e reavaliados no coletivo. As medidas 

desenvolvidas dentro de uma percepção conjunta ganham, por excelência, parâmetros 

competentes que se transformam em realidade que, certamente mudam de forma 

contínua e gradual os aspectos do cotidiano escolar. 

Para se construir uma cultura democrática e uma cultura de direitos humanos 

nesse cotidiano escolar, é necessária a articulação entre gestão democrática e controle 

social, tendo os conselhos escolares como mediadores. Esses conselhos serão 

instrumentos mobilizadores da comunidade a qual a escola pertence para tomar 

conhecimento das atividades desenvolvidas e do seu projeto político pedagógico de 

formação e capacitação. Eles identificarão as demandas apresentadas pela 

comunidade e pelas famílias, para o acesso à educação, para o atendimento de suas 

demandas específicas e para a melhoria da qualidade oferecida. Esse processo deve 

ser construído de maneira colaborativa, com as famílias e entidades da comunidade, 
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com metodologias participativas que visem a uma integração, contato e diálogo 

contínuo com a escola. 

Deve-se estabelecer canais de comunicação e interlocução visando à 

aproximação e enfrentamento conjunto dos problemas que afetam a comunidade 

escolar; elaborar atividades de diagnóstico, problematização e alternativas de solução 

para problemas referentes à educação; desenvolver projetos comunitários em relações 

de horizontalidade, que tratem das necessidades específicas da comunidade e que 

possam ser atendidas no âmbito das relações educacionais e culturais mediatizadas 

pela escola; estabelecer parcerias e relações em que a comunidade desenvolva um 

sentimento de pertencimento à escola e vice-versa. 

Daí a relevância do fortalecimento do conselho municipal de educação e dos 

conselhos escolares, da conferência municipal de educação, do fórum municipal de 

educação, bem como de maior articulação entre o Ministério da Educação e as 

Secretaria Municipal de Educação. 

Assim sendo, tendo em vista o processo de construção do Plano Municipal de 

Educação de Brejinho - PE, em uma perspectiva de construção de uma política de 

estado, serão apresentadas, a seguir, metas e estratégias, indicando as 

responsabilidades, corresponsabilidades e atribuições, tendo por princípios a garantia 

da participação popular e o controle social: 

   A tabela abaixo apresenta-nos alguns dados referentes à situação da Rede 

Pública Municipal de Ensino diante da meta 19 do PNE: 

 

Tabela 70 – Situação da Rede Municipal Pública de Ensino de Brejinho - PE 

diante da Meta 19 do PNE 

Percentual de escolas com Conselho Escolar 100% 

Percentual de escolas com Associação de Pais e Mestres - UEX 35,7% 

Percentual de escolas com Grêmio Estudantil (ensino fundamental) 7,1% 

Percentual de escolas com Projeto Político Pedagógico 100% 

Percentual de escolas que realizam eleição para diretor escolar 7,1 % 

O Município possui Fórum Permanente de Educação Sim 

O Município possui legislação específica sobre Gestão Democrática Não 
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Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Brejinho – PE 

 A partir da análise dos dados acima é possível perceber que há no município um 

direcionamento das ações no sentido de viabilizar a gestão democrática, 

especialmente na formação de conselhos escolares, elaboração dos Projetos Políticos 

Pedagógicos, criação dos Conselhos Municipais e Instituição do Fórum Municipal de 

Educação. Percebe-se também que há a necessidade se investir na instituição de uma 

Lei específica para a Gestão Democrática municipal, na eleição para o cargo de gestor 

escolar em todas as escolas de maior porte, na formação de outros grêmios estudantis 

e na constituição de Unidades Executoras próprias - UEX para as escolas passíveis de 

atendimento. 

 

33.1.1 Formação Continuada: 

33.1.1.1 Programa Formação Pela Escola: 

Através de ações previstas no Plano de Ações Articuladas – PAR em parceria 

com o Governo Federal e Estadual a Secretaria Municipal de Educação realizou o 

Programa Formação Pela Escola. O Programa Nacional de Formação Continuada a 

Distância nas Ações do FNDE – Formação pela Escola – visa fortalecer a atuação dos 

agentes e parceiros envolvidos na execução, no monitoramento, na avaliação, na 

prestação de contas e no controle social dos programas e ações educacionais 

financiados pelo FNDE. É voltado, portanto, para a capacitação de profissionais de 

ensino, técnicos e gestores públicos municipais e estaduais, representantes da 

comunidade escolar e da sociedade organizada. 

O programa tem como propósito contribuir para a melhoria da qualidade da 

gestão  e fortalecimento do controle social dos recursos públicos destinados à 

educação. O programa consiste na oferta de cursos de capacitação, em que os 

participantes conhecem os detalhes da execução das ações e programas da autarquia, 

como a concepção, as diretrizes, os principais objetivos, os agentes envolvidos, a 

operacionalização, a prestação de contas e os mecanismos de controle social. Com 

Possui conselhos (de educação, de alimentação e do FUNDEB) Sim 
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isso, busca-se estimular a participação da sociedade nessas ações, o que fortalece a 

gestão democrática da educação. 

Em virtude da abrangência territorial do país e do grande número de pessoas 

envolvidas nessas ações, os cursos são oferecidos na modalidade a distância, como 

forma de potencializar os esforços de formação continuada dos diversos atores 

envolvidos na execução de programas do FNDE. (Fonte: http://escola.tce.pe.gov.br). 

No município de Brejinho 31 pessoas, entre conselheiros, professores diretores e 

secretários participaram do curso cursando os sete módulos oferecidos pelo programa. 

33.1.1.2 Programa TCEndo a cidadania: 

É um programa idealizado pelo Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco 

(TCE-PE) e executado pela Escola de Contas Públicas Professor Barreto Guimarães 

(ECPBG). Atualmente, é o único programa utilizado pelo Tribunal de Contas 

direcionado a atender os objetivos estratégicos de mobilizar a sociedade para o 

controle social e aumentar a efetividade das ações de controle externo. 

 O Programa busca desenvolver a consciência crítica do cidadão, estimulando 

sua participação na definição do uso dos recursos públicos e na fiscalização de sua 

correta aplicação, aproximando o TCE-PE da população através da realização de 

fóruns mostrando seu papel institucional e sua forma de atuação. 

Direcionado a um público diversificado, o programa envolve autoridades, agentes 

políticos, servidores públicos, estudantes e representantes da sociedade civil 

organizada, como: os conselhos municipais, os sindicatos, as associações 

comunitárias, as organizações não-governamentais; e o público em geral.  No 

município de Brejinho cerca de 80 pessoas, entre conselheiros, professores diretores, 

funcionários da administração e secretários participaram do curso.(Fonte: 

http://escola.tce.pe.gov.br) 

 

33.1.1.3 Programa Nacional de Capacitação de Conselheiros Municipais de 

Educação (Pró-Conselho) 

O programa estimula a criação de novos conselhos municipais de educação, o 

fortalecimento daqueles já existentes e a participação da sociedade civil na avaliação, 

http://escola.tce.pe.gov.br/
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definição e fiscalização das políticas educacionais, dentre outras ações. O Pró-

Conselho tem como principal objetivo qualificar gestores e técnicos das secretarias 

municipais de educação e representantes da sociedade civil para que atuem em 

relação à ação pedagógica escolar, à legislação e aos mecanismos de financiamento, 

repasse e controle do uso das verbas da educação. Os conselhos municipais de 

educação exercem papel de articuladores e mediadores das demandas educacionais 

junto aos gestores municipais e desempenham funções normativa, consultiva, 

mobilizadora e fiscalizadora. (Fonte: http://portal.mec.gov.br). No município de Brejinho 

há a previsão de atendimento pelo referido Programa, no entanto, até o momento 

nenhuma turma foi cadastrada. 

 

33. 2 Diretrizes  

Promover e agilizar os procedimentos que possibilitem a melhoria da qualidade 

dos serviços educacionais prestados à população, a administração municipal tem como 

uma de suas metas o fortalecimento da descentralização da gestão, nas dimensões 

pedagógica, administrativa e financeira;  

Oferecer uma escola pública de qualidade para todos os cidadãos com a 

autonomia e  responsabilidade perante a sociedade;   

Consolidar a integração escola-comunidade para que a instituição de ensino 

firme-se como um espaço privilegiado de debates de questões sociais emergentes, que 

conduzam à conscientização da importância da participação dos pais, alunos e 

comunidade, na construção de uma escola de qualidade para todos, que atenda as 

demandas de uma sociedade contemporânea. 

 

33.3 Meta Nacional número 19: 

 

Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e 

desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 

públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 

 

http://portal.mec.gov.br/
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33.4 Indicadores da Meta 19: Não foi calculada a situação dos entes federativos nesta 

meta nacional. 

 

33.5 Meta Municipal número 19: 

 

Assegurar condições, durante a vigência do PME, para a efetivação da 

gestão democrática da Educação, associada a critérios técnicos de mérito, 

desempenho e consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas 

públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União e do Estado. 

 

33.6 Estratégias da Meta 19: 

19.1) Definir normas de gestão democrática do ensino público, por intermédio da 

ampliação do processo de democratização e participação da comunidade e de todos os 

segmentos da sociedade, promovendo a conscientização de todos quanto aos seus 

respectivos papéis na melhoria do padrão de qualidade da escola pública.  

 

19.2) Estabelecer política de avaliação e acompanhamento do sistema municipal de 

ensino, comprometida com a orientação dos diferentes agentes educacionais, com a 

busca da qualidade social da educação e com a implementação da gestão democrática 

do ensino público, conforme os princípios estabelecidos neste Plano Municipal de 

Educação. 

 

19.3) Promover a efetiva participação dos pais e preparar a comunidade escolar para a 

autogestão pedagógica e administrativa da respectiva unidade de ensino, discutindo 

propostas e definindo como aplicar os recursos a fim de otimizar a estrutura e elevar a 

qualidade do atendimento prestado.  

 

19.4) Dinamizar e fortalecer a atuação dos conselhos de escola, que deverão ser 

consultados e deliberarão sobre as tomadas de decisões na área administrativa e 

pedagógica das escolas.  

 

19.5) Fortalecer o Conselho Escolar das escolas no que tange a colaboração no 

aprimoramento do processo educacional, frente aos Projetos Políticos Pedagógicos 
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das Unidades Escolares, na assistência escolar e na integração unidade educacional – 

comunidade, sendo um conselho atuante em todos os procedimentos que digam 

respeito ao pedagógico e ao administrativo; 

19.6) Fortalecer padrão de gestão que priorize a destinação de recursos para as 

atividades-fim, a descentralização, a autonomia da escola, a equidade, o foco na 

aprendizagem dos alunos e a participação da comunidade.  

 

19.7) Fortalecer os Conselhos da área de educação e dar suporte para ampliar a 

atuação dos Conselhos, tornando-os organismos que possibilitem, cada vez mais, a 

participação ampla e democrática da coletividade no planejamento, na decisão, no 

acompanhamento e na avaliação da gestão das políticas de educação.  

 

 

19.8) Implantar ações que visam disponibilizar para os Conselhos  salas próprias para 

reuniões e estudo. 

 

19.9) Dotar os Conselhos de infraestrutura administrativa e de recursos humanos 

necessários para otimizar sua atuação. 

 

 

19.10) Dar continuidade à implementação do Programa de Transferência de Recursos 

Financeiros, que visa a descentralização de recursos as UEXs das escolas municipais, 

para a manutenção do prédio e aquisição de materiais, dando o adequado atendimento 

e agilidade necessários às exigências do processo educacional, tal como definida na 

proposta educacional do município e nas propostas pedagógicas de suas escolas.  

 

19.11) Ampliar a utilização dos espaços existentes nas Escolas da rede pública de 

ensino, como as Salas de Informática, pela a comunidade local, por meio de ações, 

tendo por objetivo oferecer o acesso à leitura e a tecnologia a todos. 
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34. FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO  

34.1 Diagnóstico: 

A efetiva consolidação da educação demanda especial precaução à gestão de 

recursos, que deve ser ativo e competente, a fim de atender aos inúmeros desafios 

essenciais ao processo de desenvolvimento do município. A fixação de um plano de 

metas para a educação exige definição de custos e identificação dos recursos 

disponíveis e das estratégias para sua ampliação, seja por meio de criação de novas 

fontes, seja por uma utilização mais coerente, seja pela constatação da necessidade 

de maior investimento. Os percentuais constitucionalmente atrelados à manutenção e 

ao desenvolvimento do ensino devem se constituir como ponto de partida para formular 

e implementar metas educacionais. 

 A reforma tributária introduzida na Constituição de 1988 reforçou a arrecadação 

de impostos em geral, mas também sua destinação ou disponibilização para os 

Estados e Municípios. Uma primeira medida fundamental foi a vinculação de recursos à 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. O artigo 212, caput, da Carta Magna, 

dispõe que: 

A União aplicará, anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da 
receita resultante de impostos, compreendendo a proveniente das 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino. 

 

Dessa forma para que se alcance uma categoria definida é preciso garantir uma 

gestão democrática nos sistemas de ensino e unidades escolares. É necessária a 

desburocratização e a descentralização da gestão nas dimensões pedagógica 

administrativa e de gestão financeira. 

Da mesma forma, deve estar assegurada transparência na gestão dos recursos 

financeiros, com acompanhamento, controle, avaliação e fortalecimento das instâncias 

de controle interno e externo, órgãos de gestão do sistema de ensino, como os 

Conselhos Municipais, dentre eles: Conselho de Acompanhamento e Controle e 

Controle Social do Fundo de Manutenção e Valorização dos Profissionais da Educação 

CACS - FUNDEB e Conselho da Alimentação Escolar - CAE, cujas competências 

devem ser ampliadas, de forma a alcançar todos os recursos destinados à Educação. 
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Como se pode facilmente verificar, financiamento e gestão estão ligados. A 

transparência da gestão financeira e o exercício do controle social permitirão garantir a 

efetiva aplicação dos recursos destinados à educação e a equalização de 

oportunidades educacionais, que assegure ao estudante a real possibilidade de acesso 

e permanência na escola. 

A seguir observemos os dados dos recursos Federais destinados à Educação 

Municipal: 

 

Tabela 71: Total de recursos recebidos pelo Município e destinados à educação – 

período 2012-2014 

 
Fonte:http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_result_pc 

   Ao analisarmos os dados da tabela acima percebemos que os recursos federais 

destinados à educação municipais mantiveram-se em patamares estáveis, com 

diminuição de recursos no que se refere às ações do PAC II nos anos de 2013 e 2014. 

Verifica-se também que houve um considerável aumento dos recursos do salário 

educação, ação que viabiliza a manutenção do FUNDEB e o pagamento dos salários 

dos profissionais em dia. 

  

34.1.1 Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE 

   Desde o ano 2001 o município de Brejinho instituiu em suas escolas de maior 

porte as Unidades Executoras  (UEX’s) que têm a finalidade de gerenciar os recursos 

financeiros destinados às escolas públicas da rede municipal, além de administrar as 

verbas, ela é responsável por manter e conservar os equipamentos e a estrutura física 

da instituição e por manter a integração da comunidade com a escola, contribuindo 

assim, para uma maior participação da família na construção do conhecimento dos 

alunos. As unidades executoras recebem recursos do Programa Dinheiro Direto na 

Escola – PDDE, que consiste na assistência financeira às escolas públicas da 

educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas 

http://www.infoescola.com/educacao/unidade-executora/
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privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos. O objetivo 

desses recursos é a melhoria da infraestrutura física e pedagógica, o reforço da 

autogestão escolar e a elevação dos índices de desempenho da educação básica. Os 

recursos do programa são transferidos de acordo com o número de alunos informados 

no censo escolar do ano anterior ao do repasse e para a aquisição de bens nas 

categorias de custeio e capital. Na tabela abaixo consta os recursos recebidos década 

unidade executora no município. 

Tabela 72: Recursos recebidos pela UEX – 2012-2014 

Unidade Executora (UEX) Ano 

Municipais 2012 2013 2014 

Caixa Escolar da Escola Mun. São Sebastião 89.118,00 18.280,00 35.882,79 

Associação de Pais e Mestres de Vila de Fátima 59.601,40 38.685,12 16.486,33 

Associação de Pais e Mestres do G.E. Severina Travassos de 

Lucena 
29.778,60 28.189,97 22.491,21 

Conselho Escolar do Grupo Escolar Pergentino Alves 26.559,40 2.920,00 9.710,00 

Conselho Escolar João Camilo dos Santos 38.122,80 27.160,00 13.490,00 

Total - Municipais 243.180,20 115.235,09 98.060,33 
 

Estadual 2012 2013 2014 

Conselho Escolar Maria Venâncio de Souza 16.999,00 87.199,00 45.493,01 

Total - Estadual 16.999,00 87.199,00 45.493,01 

Total – Município de Brejinho 260.179,20 202.434,09 143.553,34 

Fonte :http://www.fnde.gov.br/pls/simad/internet_fnde.liberacoes_result_pc 

A partir da análise do total de recursos pelas UEX’s no período 2012-2014 

conclui-se que houve um decréscimo no repasse, no entanto, os referidos recursos 

ainda auxiliam significativamente no andamento do trabalho dos profissionais da 

escola, pois financia as necessidades básicas dos docentes, discentes e equipe 

gestora escolar.  

34.1.2 Receitas Públicas 

As receitas públicas são os recursos previstos em legislação e arrecadados pelo 

poder público com a finalidade de realizar gastos que atenda as necessidades ou 

demandas da sociedade. A despesa é o conjunto de gastos realizados pelos entes 

públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados à 

sociedade. As despesas, assim como as receitas, são tipificadas pela Lei nº 4.320/64 
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em orçamentárias e extra orçamentárias. A tabela abaixo mostra os ganhos e gastos 

no município de Brejinho no período 2012-2014. 

Tabela 73:Receitas e despesas municipais período 2012-2014 

ANO RECEITAS  DESPESAS Diferença 

2012 16.600.000,00 17.455.118,30 + 855.118,30 

2013 16.827.916,20 16.045.512,81 + 782.403,39 

2014 18.558.984,84 18.811.009,91 + 252.025,07 
Fonte: SICONFI –Sistema de Informação Contábeis e Fiscais do Setor Público 

  

 A tabela acima leva-nos à conclusão de que no período mensurado, o Governo 

Municipal realizou despesas acima das receitas recebidas pelo Governo Federal, 

sendo necessário recorrer à utilização de recursos próprios para complementação e 

pagamento das despesas. 

 Por tratar-se de um município de pequeno porte, Brejinho não possui fontes 

rentáveis de recursos como fábricas e indústrias, o que o torna potencialmente 

dependente dos recursos dos Governos Federal e Estadual para dar andamento à 

administração dos recursos financeiros, especialmente os recursos da educação, 

oriundos do FUNDEB. 

 

34.2 Diretrizes  

Desde 2001, o trabalho da Secretaria de Educação tem sido guiado pelo lema 

“educação com qualidade social para todos”. Não basta ter escolas, é importante que o 

ensino ali ministrado seja de qualidade. Para isto, especial esforço deve ser feito, 

aplicando em educação, anualmente, um índice superior aos 25% da receita resultante 

de impostos previstos em lei, como vem sendo feito em Brejinho desde então.  

Todas as unidades escolares devem dispor de condições para executar os seus 

planos educacionais e para que os professores possam realizar um bom trabalho.  

O investimento na qualidade não pode se limitar aos recursos físicos e materiais. 

As escolas devem ser incentivadas a elaborarem os seus próprios projetos 

educacionais, recebendo o apoio da Secretaria da Educação para o seu 

desenvolvimento.  

São necessários programas suplementares de atendimento ao aluno, como o 

programa de alimentação escolar, o fornecimento de material escolar e fardamento 

para todos aqueles que não têm condições financeiras para adquiri-los e o programa 

de transporte escolar para alunos da área rural.  
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Os programas de atendimento psicológico aos alunos com dificuldade de 

aprendizagem ou distúrbios do comportamento, de atendimento multiprofissional aos 

portadores de necessidades educacionais especiais, bem como os de cuidados à 

saúde do escolar devem ter investimentos garantidos e previstos no orçamento anual.  

A rede municipal de ensino deve oferecer bom nível salarial aos profissionais da 

educação e uma real preocupação com a sua valorização, que é um dos pilares da 

melhoria da qualidade do ensino. Tal política deve ter continuidade.  

É importante notar que, embora tenhamos tido avanços consideráveis no 

desenvolvimento quantitativo e qualitativo na oferta de educação para crianças, jovens 

e adultos, as políticas públicas de financiamento da educação hoje existentes 

necessitam de urgentes adequações para melhor cumprir o seu papel.  

 

34.3 Meta Nacional número 20 

 

Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no 

mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País 

no 5º (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez 

por cento) do PIB ao final do decênio. 

 

34.4 Indicadores da Meta 20: Não foi calculada a situação dos entes federativos nesta 

meta nacional. 

 

34.5: Meta Municipal número 20: 

Assegurar, em regime de colaboração, o investimento público em educação 

pública de forma a atingir, no mínimo, em nível nacional, o patamar de 7% (sete 

por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País, no 5º (quinto) ano de vigência 

da Lei Federal nº 13.005, de 25 Junho de 2014, e, no mínimo, o equivalente a 10% 

(dez por cento) do PIB ao final do decênio. 

34.6 Estratégias da Meta 20: 
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20.1) Assegurar cobranças junto as fontes de financiamento permanentes e 

sustentáveis, e garantir o cumprimento dos investimentos constitucionais para todos os 

níveis, etapas e modalidades da Educação Pública. 

 

20.2) Acompanhar o aperfeiçoamento e a ampliação dos mecanismos previstos no 

PNE, referentes à arrecadação da contribuição social do salário-educação. 

 

20.3) Mobilizar a sociedade civil organizada para realizar o controle social garantindo a 

destinação correta dos recursos públicos. 

 

20.4) Contribuir para o fortalecimento dos mecanismos e dos instrumentos que 

assegurem, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar no101, 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 MEC, as Secretarias de Educação dos Estados e dos Municípios e os Tribunais 

de Contas da União, dos Estados e dos Municípios. 

 

20.5) Acompanhar regularmente os investimentos e custos por estudante da Educação 

Pública Municipal, em todas as suas etapas e modalidades. 

 

20.6)  Mobilizar a sociedade civil organizada  e os/as representantes políticos regionais 

para 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/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art48p.
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm#art48p.
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20.7)  Mobilizar a sociedade civil organizada  e os/as representantes políticos regionais 

para garantir que a União, na forma da lei,  complemente os recursos financeiros a 

todos os Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não conseguirem atingir o 

valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ; 

 

20.8)  Mobilizar a sociedade civil organizada  e os/as representantes políticos regionais 

para garantir  a aprovação, da 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. 

 

20.9)  Mobilizar a sociedade civil organizada  e os/as representantes políticos regionais 

para garantir  a definição de 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 do 

PNE. 
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35. EDUCAÇÃO DO CAMPO  

35.1 Diagnóstico: 

Os povos do campo têm uma raiz cultural própria, um jeito de viver e trabalhar 

distintos daquele do mundo urbano, o que inclui diferentes maneiras de ver o tempo, o 

espaço, o meio ambiente, e de se relacionar com eles. São diferentes, também, seus 

modos de viver e de organizar a família, a comunidade, o trabalho e a educação. 

Nesses processos, em que produzem sua existência, vão também se constituído como 

seres humanos.   

A distribuição da população e suas atividades no Município, de acordo com o 

IBGE (2010), fornece, apenas, dados genéricos. Segundo esses dados, a população 

do município é de 3.386 habitantes na área urbana , que equivale a 46,4%  e  

3.921habitante na área rural, que equivale a 53,6% dos habitantes. Como é possível 

perceber, o município tem mais de 50% de sua população residindo na área rural, o 

que demanda políticas públicas de investimento específico para o homem do campo 

em suas necessidades. 

A área rural está distribuída em três povoados que são: Vila de Fátima, Lagoinha 

e Placa de Piedade, que não possuem sedes contando também  algumas fazendas, 

médias e pequenas  propriedades de agricultores. As pequenas propriedades, na sua 

maioria, são produtivas, no entanto são consideradas as dificuldades encontradas 

pelos produtores em razão da estiagem por longos períodos na região.   

É possível verificar nesses povoados inúmeras  ruralidades que perpassam sua 

organização, definindo formas de apropriação do espaço, manutenção de tradições 

musicais e religiosas, hábitos alimentares e culturais, de modo geral.  

A Rede Municipal atende, na área rural 507 alunos, nas modalidades de 

Educação Infantil e Ensino Fundamental, segundo dados da Secretaria Municipal da 

Educação, do ano de 2015, assim distribuídos:  
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Tabela 74: Distribuição das matrículas na área rural do município de Brejinho – PE 
– ano 2015 

 

 

 

 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Brejinho 

Como podemos perceber, a grande maioria das escolas (80%) concentra-se na 

área rural, que atendem a 31,7% do alunado. O restante (68,3) é atendido na área 

urbana, onde concentram-se as escolas do Ensino Fundamental II e Ensino Médio. 

Ainda a respeito dos aspectos educacionais cabe considerar que, no momento 

presente, se faz necessária a garantia deum projeto político pedagógico que atenda às 

especificidades  do meio rural, elaborado no campo e para o campo. 

 

35.2 Diretrizes  

As diretrizes do Plano Municipal de Educação para a Educação do Campo estão 

baseadas na Constituição Federal de 1988, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional n.º 9.394/96, na Lei do FUNDEB – n.º 9.394/96, nas Diretrizes Curriculares e 

no Plano Nacional de Educação.  

A definição de uma proposta para uma educação de qualidade, no campo, passa 

por um conjunto de transformações referentes à política educacional, econômica, social 

e cultural que consiste em quebrar paradigmas, a partir de um diagnóstico local e 

global. Necessita alicerçar sua proposta pedagógica nos pressupostos de uma 

educação democrática, comunitária, transformadora, crítica, solidária e que valorize a 

cultura e o conhecimento do homem que vive no meio rural.  

A Educação do Campo requer um tratamento específico, com a oferta de ensino 

infantil, fundamental, médio, educação profissional, educação de jovens e adultos e 

universitário à disposição de todas as comunidades. A oferta de programas de 

formação continuada aos professores que atuam nas escolas rurais deve ser um 
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compromisso efetivo da Secretaria Municipal de Educação, e os cursos de formação de 

professores devem incluir conhecimentos específicos do meio rural.  

A comunidade precisa dar-se conta de que os espaços pedagógicos não são 

apenas os espaços de sala de aula, mas também aqueles da produção, da família, da 

convivência social, da cultura e dos serviços. As escolas, no campo, devem ampliar as 

oportunidades educacionais, transformando-se em centros de aprendizagem e de 

pesquisa para a comunidade, reescrevendo sua história e suas referências culturais, 

sociais, econômicas e políticas.  

Uma efetiva proposta de educação para a Educação do Campo deve partir do 

resgate da autoestima do trabalhador do meio rural, em que se construa a cidadania de 

crianças e jovens, filhos desses trabalhadores. Um projeto político-pedagógico 

ambicioso tem que ter no seu horizonte, a necessidade de desenvolver e ampliar 

políticas públicas que estejam integradas em um processo de desenvolvimento 

sustentável, para garantir a permanência da população rural em seu meio, trabalhando, 

vivendo e produzindo sua cultura local.  

Faz-se necessária a conscientização das realidades urbanas, que identifique as 

potencialidades das atividades rurais e os problemas da cidade, evitando assim o 

êxodo rural. A escola tem a função de transformar seus alunos em produtores mais 

eficientes e menos dependentes ou vulneráveis nas suas relações de trabalho, para 

isso é necessário o apoio a iniciativas, programas, projetos, ações de educação formal 

e não-formal de profissionalização dos trabalhadores rurais. Faz-se necessário 

incentivar programas de acesso a recursos tecnológicos aos estudantes, filhos de 

trabalhadores rurais.  

É de responsabilidade do Conselho Municipal de Educação, através de seus 

órgãos normativos, regulamentar as estratégias específicas de atendimento escolar do 

campo e flexibilizar a organização do calendário escolar, salvaguardando, nos diversos 

espaços pedagógicos e tempos de aprendizagem, os princípios da política de 

igualdade, de prevalência dos direitos humanos, de cooperação, de integração social e 

cultural, de liberdade de aprender, de ensinar, de pesquisar e de divulgar o 

pensamento, a arte e o saber.  

Também é necessário o estabelecimento de adaptações às peculiaridades da 

vida do campo e de cada região, especialmente, no que se refere a conteúdos 



 
 

195 
         2015-2025 – Alinhando os Planos em prol de uma educação de qualidade. 

 

 

curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos 

das escolas do campo, com organização escolar própria, incluindo adequação do 

calendário escolar às fases do ciclo agrícola e da produção e às condições climáticas e 

de adequação à natureza do trabalho do campo.  

Além disso, é urgente a elaboração de critérios diferenciados para autorização da 

educação infantil na área rural, visto que a procura por vagas é reduzida e as 

estruturas físicas das escolas não preenchem os requisitos mínimos para sua 

regulamentação.  

A garantia de acesso da população do campo à educação, independentemente de 

idade, visa primordialmente, à erradicação do analfabetismo e à universalização do 

atendimento escolar, ao mesmo tempo em que se mantenha respeito à opção das 

comunidades pelas escolas rurais, mesmo que se destinem a um número reduzido de 

alunos.  

 

35.3 Estratégias   

 

01) Capacitar os professores para que a escola do campo se torne um centro de 

referência no qual toda a comunidade escolar possa buscar subsídios culturais, a fim 

de suprir suas necessidades e com isso contribuir para o desenvolvimento sustentável.  

 

02) Promover a interação da escola do campo com os órgãos governamentais e não 

governamentais ligados às políticas voltadas ao meio rural, buscando parcerias e apoio 

técnico para o desenvolvimento da proposta pedagógica.  

 

03) Construir conhecimentos a partir de vivências do cotidiano dos trabalhadores do 

meio rural para atender suas necessidades de vida e de trabalho.  

 

04) Apoiar projetos pedagógicos que ampliem a permanência do aluno na escola e na 

comunidade, com atividades educativas voltadas à realidade rural.  
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05) Fortalecer a autoestima do agricultor, estimulando-o a compreender-se como um 

profissional do meio rural.  

 

06) Construir com a comunidade, uma proposta pedagógica voltada à realidade, 

superando a fragmentação do currículo e respeitando as diferentes metodologias que 

consideram os sujeitos com suas histórias e vivências.  

 

07) Educar para a cidadania com envolvimento dos sujeitos no projeto de vida das 

comunidades rurais.  

 

08) Incentivar a permanência do aluno da área rural na escola rural.  

 

09) Garantir o transporte escolar a todos os alunos que dele necessitem.  

 

10) Apoiar iniciativas de produção de material didático-pedagógico voltado para o meio 

rural.  

 

11) Incentivar as escolas rurais a incluírem a disciplina Técnicas Agrícolas e, também, 

atividades práticas, em forma de manejo com a terra, que funcionem como incentivo 

para os alunos.  

 

12) Proporcionar às escolas rurais melhores condições de trabalho, equipando-as com 

computador, para o serviço de secretaria, materiais pedagógicos e equipamentos 

eletrônicos no prazo de dois anos.  

 

13) Ampliar o acervo das bibliotecas rurais, principalmente para aquisição de livros de 

literatura infantil, infanto-juvenil, materiais de pesquisa e recursos tecnológicos, 

transformando-as em um lugar de referência cultural para a comunidade local.  
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14) Incluir, nos catálogos da escolha do livro didático, opções de livros com conteúdos 

regionalizados, para que os alunos possam intensificar os conhecimentos da sua 

região. 

 

15) Adequar os currículos com conteúdos e metodologias voltados às reais 

necessidades dos alunos do meio rural.  

 

16) Melhorar a infraestrutura física das escolas no meio rural (quadra esportiva, rede 

elétrica, hidráulica e espaço físico para laboratórios e bibliotecas).  

 

17) Adotar turno integral para alunos do meio rural, onde houver necessidade e 

infraestrutura adequada. 
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36. EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS 

36.1 Diagnóstico  

No processo de universalização do ensino, a Educação a distância surge como 

um meio auxiliar de grande eficácia no desenvolvimento cultural da população em 

geral, seja para pessoas que não conseguiram concluir seus estudos no ensino 

regular, em idade própria, seja para formação profissional e nível superior.  Em âmbito 

nacional, contamos com inúmeras redes de televisões e rádios educativas nos setores 

públicos e privados.  

Cabe à União o credenciamento das instituições autorizadas a oferecer cursos 

de educação a distância, bem como estabelecer os critérios e/ou requisitos para a 

realização de exames e registro de diplomas (art. 87, §§ 1º e 2º) e são de 

responsabilidade dos sistemas de ensino as normas para produção, controle e 

avaliação dos programas, assim como a autorização para a sua implementação (art. 87 

§ 3º).   A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional prevê em seu art.80 

que o Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de 

ensino a distância, em todos os níveis de modalidade de ensino e educação 

continuada.  

A contribuição da educação a distância é relevante quando analisamos o 

crescimento dos índices de conclusão de ensino fundamental e médio com a oferta de 

formação equivalente à distância ou semipresencial, para as pessoas (jovens e 

adultos) que não tiveram oportunidade de fazê-lo em tempo hábil ou em idade própria.  

O  Ministério  da Educação  vem  priorizando  a  atualização  e 

 o aperfeiçoamento de professores para esse nível de ensino.  

A TV Escola revela-se como importante instrumento de orientação, utilizando a 

TV, o DVD, computadores e a internet como instrumentos pedagógicos de grande 

relevância para o enriquecimento curricular.  

O Ministério da Educação, a União e ou Estados são parceiros necessários para 

o desenvolvimento da informática nas escolas de ensino fundamental e médio.  
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No município de Brejinho, as tecnologias educacionais têm dado significativos 

avanços, tanto nos aspectos pedagógicos quanto ao preparo dos alunos para o 

conhecimento além da sala de aula.  

O desafio de educar e educar-se a distância é grande, por este motivo o MEC 

estabelece Referenciais de Qualidade de Ensino a Distância para a autorização de 

cursos de graduação a distância. Seu objetivo é orientar alunos, professores, técnicos 

e gestores de instituições de ensino superior que podem usufruir dessa forma de 

educação ainda pouco explorada no Brasil e empenhar-se por maior qualidade em 

seus processos e produtos.  

O futuro no município de Brejinho, através da Educação a Distância, bem como 

em todo o Brasil, é garantir através desta educação, que é uma oportunidade a mais de 

aperfeiçoamento e de divulgação dos conhecimentos culturais, científicos, 

tecnológicos, profissionais, para uma contribuição e superação de problemas regionais, 

nacionais e internacionais gerando um desenvolvimento sustentável dos seres 

humanos, sem exclusões, nas comunidades e ambientes em que vivem.  

 

36.2 Diretrizes  

A necessidade da busca de uma formação, a nível de Ensino Fundamental, 

Médio, Superior e Pós-Graduação para quem não teve oportunidade enquanto jovem, 

podem ter a Educação a distância como um grande aliado, capaz de proporcionar uma 

melhoria nos níveis de conhecimento, bem como levar a cultura daqueles que se 

utilizarem deste meio.  

As Secretarias Municipais e Estaduais de Educação poderão a médio e a longo 

prazo, dar oportunidade de atualização e aperfeiçoamento em todas as áreas da 

educação, colaborando para que os educadores possam fazer uso de equipamentos 

tecnológicos já disponibilizados, a fim de que, também possam melhorar o nível de 

formação dos seus educadores.  

Os profissionais que atuam na área das técnicas educacionais nos laboratórios de 

informática das escolas deverão ter formação em cursos, não somente específicos na 

área, mas voltados aos trabalhos pedagógicos.  

No quadro abaixo, apresentamos um demonstrativo das instituições que oferecem 

programas de educação a distância no município de Brejinho: 
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Tabela 75: Cursos de Educação à distância oferecidos aos profissionais da 

educação na Rede pública Municipal de Brejinho - PE 

INSTITUIÇÃO     TIPO DE CURSO  PÚBLICO ALVO  

Universidade 

Federal de 

Pernambuco - 

UFPE 

- Pós-graduação em Coordenação 

Pedagógica 

- coordenadores das Redes 

Municipal e Estadual de Ensino 

- Pós-graduação em Gestão Municipal -Secretários Municipais de 

Educação 

Faculdade de 

Educação – 

Universidade 

Federal de Juiz de 

Fora - UFJF 

- Graduação em Formação de Gestores da 

Educação Pública. 

- Gestores Escolares Municipais 

e Estaduais. 

- Pós Graduação em Avaliação Educacional. - coordenadores das Redes 

Municipal e Estadual de Ensino 

- Formação Continuada em apropriação de 

resultados 

- coordenadores das Redes  

Municipal e Estadual de Ensino 

Universidade 

Federal de Goiás  

- Especialização em Atendimento Educacional 

Especializado 

- Professores e coordenadores 

das redes Estadual e Municipal 

de Ensino. 
Fonte: Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes de Brejinho – PE – ANO 2014.  

  De acordo com os dados expostos acima, há cursos disponíveis para os 

profissionais da Rede Pública em suas áreas profissionais em diversas Universidades 

Brasileiras, cabendo ao município a adesão aos programas que viabilizam a realização 

dos referidos cursos. No que se refere aos laboratórios de informática e internet 

disponível para os alunos e corpo docente somente uma escola da Rede oferece esse 

tipo de serviço, é a Escola Municipal São Sebastião, que possui atualmente 932 alunos 

(Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Brejinho – PE). 

 

36.3 Estratégias: 

 

1) A partir da vigência do Plano Municipal de Educação, incentivar a oferta e a criação 

de cursos a distância que visem qualificar os profissionais já existentes no mercado, 

bem como oportunizar a capacitação de profissionais nos cursos já oferecidos pelas 

instituições do município.  

 

2) A partir da vigência deste Plano, durante a década, manter atualizados os 

programas dos computadores existentes nos laboratórios das escolas municipais e 

acessá-los à Internet, bem como implantá-los nas escolas que ainda não possuem.  
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3) As escolas com a aprovação do Plano Municipal de Educação, em conjunto com 

Estado e a União, aparelhar, gradativamente, durante a década as salas de aula com 

TV, DVD e micro-sistem.  

 

4) Após a aprovação deste Plano, incentivar o Poder Público e a iniciativa privada, 

para a criação de programas educativos nas rádios locais com a participação das 

escolas de ensino fundamental e médio.  

 

5) Observar as metas estabelecidas no Plano Estadual de Educação para esta 

modalidade de ensino e em regime de colaboração com o Estado, apoiar as suas 

iniciativas, prevendo mecanismos para execução das mesmas.  
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37. TEMAS RELEVANTES  

 

As Diretrizes Curriculares Nacionais apontam a necessidade de se trabalharem, 

paralelamente, em programas das diversas disciplinas de ensino, temas transversais.  

Este Plano de Educação, tendo em vista as peculiaridades geográficas, sociais, 

históricas e culturais do Estado e a necessária adequação à legislação maior elege, 

como temas relevantes, nas escolas municipais, a educação ambiental, a educação 

para o trânsito, o estudo da cultura afro-brasileira e as questões referentes a gênero. 

Tais tópicos deverão manter as características de transversalidade e serão trabalhados 

em todos os níveis e modalidades de ensino.  

 

37.1 Educação no trânsito 

31.1.1 Diagnóstico 

Em relação ao segundo tema eleito como relevante (educação para o trânsito), 

observa-se que as pesquisas quanto a acidentes nas rodovias do Estado de 

Pernambuco demonstram números assustadores  De 1998 a 2003, apesar de todas as 

normas e sanções impostas pelo Código Nacional de Trânsito.  

No Estado de Pernambuco, que, de acordo com o IBGE (ANO 2010) possui 8,8 

milhões de habitantes, uma superfície de 98.000 Km2 e uma frota de veículos de  1,8 

milhões (Fonte: DETRAN-PE, em 2010)  há uma ocorrência 2.507 óbitos em 2012 e 

1.825 em 2013 (Fonte: DATASUS,DPRF – ano 2014), o que caracteriza um elevado 

número de mortos em consequência de acidentes no trânsito. A seguir verificaremos o 

gráfico que demonstra a evolução dos dados em relação aos acidentes ocorridos no 

Estado: 

Tabela 76: Mortos em acidentes de trânsito em Pernambuco – 2003-2013  

 

. 
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Fonte: Fonte: DATASUS,DPRF – ano 2014 
http://vias-

seguras.com/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_estaduais/estatisticas_de_acidentes_no_pernambuco. Acesso 

em: 14/05/2015 

Como é possível verificar, o número de acidentes tem aumentado 

significativamente nos últimos anos, o que nos leva a crer na necessidade de preparar 

bem nossos alunos para atuarem futuramente como bons condutores a educação 

básica para o trânsito deve ter início na escola. 

 

37.1.2 Diretrizes  

As estatísticas em relação ao número de mortes por acidentes provocados por 

veículos cresce, vertiginosamente, no Estado. A relevância do tema justifica-se pela 

necessidade de iniciar, já na infância, a formação do bom motorista e do pedestre 

cauteloso.  

A educação para o trânsito deve ser desenvolvida em todos os níveis e 

modalidades de ensino, visando à formação integral do cidadão, conscientizando-o dos 

diversos papéis por ele desempenhados no trânsito, com resgate de valores éticos.  

A formação deve ser contemplada nos cursos de formação continuada de 

profissionais da, sendo indispensável a capacitação, a qualificação e a atualização 

contínua, para que a educação para o trânsito, seja inserida na prática pedagógica das 

escolas.  

Na educação infantil, a educação para o trânsito deve estimular uma prática 

pedagógica que comprometa a família, com o desenvolvimento de valores tais como: 

respeito, solidariedade, responsabilidade e valorização da vida.  

No ensino fundamental, a educação para o trânsito precisa contemplar 

conteúdos específicos – informações, atitudes, hábitos, habilidades e valores – 

desenvolvendo a autonomia para um convívio social harmonioso e contribuindo, assim, 

para uma mobilidade segura.  

No ensino médio, a educação para o trânsito deve desenvolver nos alunos a 

capacidade crítica, oportunizando a interação com a realidade e objetivando um 

trânsito seguro. Já no ensino superior, o tema poderá ser incluído em suas atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, estimulando a análise e a transformação do contexto 

social.  

http://vias-seguras.com/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_estaduais/estatisticas_de_acidentes_no_pernambuco
http://vias-seguras.com/os_acidentes/estatisticas/estatisticas_estaduais/estatisticas_de_acidentes_no_pernambuco
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Todos os envolvidos com a educação municipal de Brejinho precisam aliar-se na 

luta em favor da vida. Espera-se, com o tratamento transdisciplinar que deverá ser 

dado ao tema, que se tenha, no município, um trânsito mais tranquilo e menos violento.  

 

37.1.3 Estratégias: 

 

1) Incluir projetos e/ou ações de educação para o trânsito, com observância dos 

padrões curriculares nacionais/temas transversais, nas propostas pedagógicas das 

instituições escolares, num prazo de até três anos.  

 

2) Estabelecer parcerias com órgãos e instituições que possam colaborar com o 

desenvolvimento de projetos e ações de educação para o trânsito nas escolas.  

 

3) Incluir o tema trânsito, nas propostas pedagógicas, dos cursos de formação de 

profissionais de educação em nível infantil, fundamental e médio.  

 

4) Sensibilizar a família da importância do seu exemplo no desenvolvimento de valores 

para um trânsito seguro.  

 

5) Desenvolver práticas pedagógicas que priorizem o autoconhecimento, a autoestima 

e o respeito aos outros e ao trânsito, estimulando uma convivência solidária 

 

6) Desenvolver atividades pedagógicas a partir da realidade do aluno que possibilitem 

a construção do conhecimento e a vivência das normas gerais de conduta e circulação 

no trânsito.  

 

7) Propiciar ações educativas que possibilitem ao aluno interagir na comunidade, 

objetivando o resgate de valores para um trânsito mais humano e seguro.  

 

8) Possibilitar espaços de discussão, análise e avaliação sobre situações relacionadas 

ao trânsito.  
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9) Estimular a elaboração e a execução de projetos de intervenção na comunidade, 

objetivando a melhoria das condições do trânsito e o desenvolvimento de uma postura 

solidária. 

 

10) Estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa nas áreas de trânsito e 

transporte, a fim de subsidiar políticas públicas.  

 

 

37.2 Cultura afro-brasileira 

37.2.1 Diagnóstico  

 Como Estado de Pernambuco, historicamente, teve uma economia relacionada à 

produção de riquezas, sempre contou com um número considerável de escravos, antes 

encarregados da mão-de-obra. Aos poucos, a miscigenação foi acontecendo e hoje a 

cultura pernambucana e brejinhense, em contato com a cultura negra, apresenta sua 

riqueza de manifestações. Além disso, as escolas são, frequentemente, local de 

convivência em que todas as etnias se encontram. Uma visão múltipla, transcultural, 

pode facilitar a construção de uma sociedade mais justa, livre de todas as formas de 

preconceito e discriminação, em especial da discriminação racial. Surge aí a 

necessidade de trabalhar a cultura afro-brasileira, embasada pela Lei nº 11.645, de 10 

de março de 2008 que altera a Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada 

pela Lei no 10.639, de 9 de janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e bases da 

educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade 

da temática “História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena”. 

Este plano assinala, também, a relevância das questões referentes a gênero que, 

como construção cultural, apreende-se e aprimora-se no contexto social, primeiro na 

família, depois na escola e, então, na sociedade mais ampla. O interesse em 

abordagens relativas a gênero, como categoria socialmente construída, reflete a 

necessidade de um reexame de valores e de crenças de grupos femininos e de grupos 

masculinos em uma época de grandes transformações e reconfiguração dos papéis 

sociais.  
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37.2.2 Diretrizes  

 

A Constituição Federal garante a todos, o pleno exercício dos direitos e o acesso 

às fontes da cultura nacional, de modo a apoiar e incentivar a valorização e a difusão 

das manifestações étnico-culturais, tanto afro-brasileiras como as de outros grupos 

participantes do processo civilizatório nacional.  

É direito de todos e dever do Governo, criar projetos e incentivar a cultura, seja 

ela qual for, para que todos tenham a oportunidade de mostrar seu poder cultural a 

outros povos.  

O Brasil é um país onde a miscigenação se deu através de diferentes 

participações étnico-culturais e, portanto, deve-se dar o direito e a oportunidade desta 

cultura expandir-se e manter inter-relações com outras já existentes.  

 

37.2.3 Estratégias  

 

1) Assegurar que o município garanta espaços de discussão de propostas pedagógicas 

relacionados com a questão afrodescendente, através de cursos, seminários, palestras 

e outras formas.  

 

2) Garantir que a história do povo afro-brasileiro seja obrigatória nas  formações de 

professores, visto ser este território espaço de origem de significativa parcela do povo 

brasileiro.  

 

3) Prover, gradativamente, as escolas de material gráfico e audiovisual enfocando a 

cultura afro-brasileira e sua história.  

 

4) Assegurar, no prazo de quatro anos, em todos os sistemas de ensino público, a 

capacitação continuada dos professores no tema da cultura nacional.  

 

5) Promover ações que favoreçam o resgate da autoestima e da autoimagem do aluno 

negro, com enfoque no processo cultural e histórico, para que se possa discutir a sua 

identidade étnica.  
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6) Resgatar os alunos negros, excluídos do sistema de ensino, de forma gradativa, até 

2020, criando um ambiente favorável no qual a escola seja um espaço em que as 

discussões, sobre etnia, possam existir, de modo a minimizar a evasão ou a exclusão 

por motivo de discriminação racial.  

 

7) Estabelecer um programa de aquisição de livros didáticos, que abordem as 

diversidades culturais e religiosas, para serem distribuídos a bibliotecas escolares, do 

Município e da Rede Estadual.  

 

 

37.3 Ensino Religioso 

37.3.1 Diagnóstico 

Além dos quatro temas acima especificados, especial atenção recebem, também, 

neste Plano Municipal de Educação, o ensino religioso.  

No que diz respeito ao ensino religioso, a partir de 1997, de acordo com a Lei 

9.475/97, que modificou o artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, o ensino religioso foi considerado disciplina escolar pela Constituição 

Nacional (art. 210, § 1º). Constitui componente curricular e elemento de formação 

básica do cidadão, a ser oferecido a todos os alunos desde a educação infantil, até o 

final do ensino médio. Seu objeto de estudo é o fenômeno religioso e tem por finalidade 

a educação na dimensão religiosa do ser humano e a construção de sociedades justas, 

pacíficas e solidárias. É administrado pelos sistemas de ensino e não mais pelas 

confissões religiosas. Deve ser trabalhado com respeito ao pluralismo religioso-cultural 

do povo brasileiro, sendo vedadas quaisquer formas de proselitismo.  

A realidade situacional dos professores de ensino religioso pode ser sintetizada, 

no fato de que os docentes em exercício, além de numericamente insuficientes têm, 

em geral, pouca formação específica, pois provêm cedidos de outras áreas, nas quais 

entraram por concurso.  

Há, consequentemente, precariedade de formação acadêmica, a qual, no Estado 

de Pernambuco reduz-se a alguns cursos de extensão universitária e de 

especialização em nível de pós-graduação, oferecidos por instituições particulares e 
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comunitárias. A pequena procura deve-se aos custos e ao fato de não haver valor 

profissionalizante. Acrescente-se a isso que a legislação atual referente ao ensino 

religioso é pouco conhecida ou mesmo ignorada no meio acadêmico.  

A inexistência de cursos de licenciatura em ensino religioso, no Estado de 

Pernambuco, é a causa da total ausência de professores com a devida habilitação 

nesta disciplina 

Por fim, entende-se que os temas eleitos por este Plano, como relevantes, podem 

ser também tratados sob uma perspectiva transdisciplinar, em que a escola trabalhe 

com diferenças individuais, sociais e culturais, em uma sociedade constituída por 

diferentes sujeitos que exercem funções diversas nos mais variados grupos.  

 

37.3.2 Diretrizes  

 

O ensino religioso, neste Plano Municipal de Educação, constitui uma das áreas 

de conhecimento a serem trabalhadas em todos os níveis e modalidades de ensino, 

uma vez que é um direito do aluno e um dever da escola. Preocupado com a formação 

religiosa, ética e moral do cidadão brejinhense, o município opta por dar destaque a 

essa disciplina, de modo a promover a sua valorização nos currículos escolares.  

É necessário que se incentive o desenvolvimento de pesquisas na área de saber 

do ensino religioso, desde o Ensino Fundamental até o Ensino Médio . Entretanto, 

faltam profissionais habilitados.  

As parcerias com instituições públicas, privadas e confessionais poderão 

enriquecer o trabalho de humanização e espiritualização que o tema relevante em 

questão poderá propiciar.  

 

37.3.3 Estratégias  

 

1) Implantar uma política de formação atualizada e permanente para os atuais 

professores de ensino religioso e regulamentar sua permanência na função.  
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2) Estabelecer, em dois anos, diretrizes para a formação de professores de ensino 

religioso, de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ensino Religioso e 

com base na Lei 9.475/97.  

 

3) Oportunizar, cursos de formação continuada para professores que ministram a 

disciplina ensino religioso nas escolas municipais.  

 

4) Oferecer aos atuais e futuros professores de ensino religioso, uma formação que os 

qualifique e os habilite como profissionais, equiparando-os aos docentes das demais 

disciplinas, com base na Lei 9.475/97.  

 

5) Organizar um processo sistemático de produção de saber na área de conhecimento, 

em ensino religioso, através de pesquisa e elaboração de material teórico. 

  

6) Efetivar o cumprimento dos dispositivos legais concernentes ao ensino religioso em 

todas as instituições educativas, das diversas redes escolares.  

 

7) Dar preferência a livros do Programa do Livro Didático que trabalhem a temática do 

Ensino Religioso.  

 

37.4Educação Ambiental  

37.4.1 Diagnóstico  

O processo de formação da consciência ecológica em Brejinho está em fase de 

desenvolvimento incorporando-se atualmente nas políticas educacionais. Entretanto, 

sabe-se que há referências teóricas à educação ambiental em documentos 

internacionais e nacionais, como a Carta Brasileira para a Educação Ambiental (1992), 

a Constituição Federal do Brasil de 1998, as orientações da Conferência de Estocolmo 

(1972), a Carta de Belgrado (1975) e o Tratado de  Educação Ambiental para 

Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global (1992), entre outros.  



 
 

210 
         2015-2025 – Alinhando os Planos em prol de uma educação de qualidade. 

 

 

37.4.2Diretrizes  

 

A Lei Federal 9.795, de 27 de abril de 1999, regulamentada pelo Decreto 4.281, 

de 25 de junho de 2002, e a Lei Estadual 11.730, de 09 de janeiro de 2002, instituem, 

respectivamente, as políticas nacional e estadual de educação ambiental.  

Reforçando as disposições legais já existentes e considerando outros aspectos, 

igualmente importantes, são estabelecidas como diretrizes a serem consideradas em 

qualquer planejamento de ensino no Estado de Pernambuco a construção de uma 

cultura ambiental e a mudança de paradigmas, hábitos e atitudes que passam por um 

processo contínuo e permanente de sensibilização e de conscientização do indivíduo 

na escola e fora dela, em processos formais e não formais.  

É necessário que as questões relativas à problemática ambiental sejam 

trabalhadas sob um enfoque humanista, holístico, sistêmico, gerencial e democrático. 

Deve ser compreendida e deve ser desenvolvida como uma prática educativa contínua, 

permanente e transdisciplinar, em todos os níveis e modalidades de ensino.  

É de fundamental importância que cursos de formação, capacitação e 

atualização de profissionais, em todas as áreas, tenham inserida a dimensão ambiental 

em seus programas, considerando as características locais e regionais. Igualmente, 

importantes são os estudos, as pesquisas, as experiências voltadas ao 

desenvolvimento de metodologias para a inserção da dimensão ambiental em todos os 

processos educativos, numa perspectiva transdisciplinar.  

  Parcerias interinstitucionais são alternativas que tornam possível o 

desenvolvimento de projetos e eventos de educação ambiental voltados à formação e à 

atualização de educadores, demais profissionais e agentes sociais e comunitários, 

oriundos da sociedade civil organizada.  

O conhecimento não pode ser construído isolado da realidade sócio histórica, 

pois a vida no espaço e no tempo resulta das relações de causa e efeito. Deve ser 

sustentado pelos quatro pilares da educação:  

a) aprender a Conhecer as noções básicas relacionadas ao ambiente;  

b) aprender a Fazer, através do desenvolvimento de ações pedagógicas;  

c) aprender a Conviver, discutindo e elaborando propostas coletivas;  



 
 

211 
         2015-2025 – Alinhando os Planos em prol de uma educação de qualidade. 

 

 

d) aprender a Ser na sensibilização, na cooperação, na solidariedade e na 

participação.  

Esses pilares da aprendizagem orientarão uma educação inclusiva de qualidade, 

partindo-se de uma análise das causas reais que interferem nos ecossistemas, 

direcionando as possíveis soluções dos problemas socioambientais para a implantação 

de ações concretas com posicionamento crítico para o exercício da cidadania.  

 

37.4.3 Estratégias 

 

1) Inserir a dimensão ambiental de forma permanente e transdisciplinar nos currículos e 

nos Planos de Estudo de todos os níveis e modalidades de ensino e nos diferentes 

projetos desenvolvidos nas instituições de ensino.  

 

2) Buscar uma integração interinstitucional no planejamento e na realização de ações 

de educação ambiental.  

 

3) Revisar, avaliar e renovar, periodicamente, os currículos e Planos de Estudo dos 

diferentes níveis e modalidades de ensino, adequando-os às necessidades do 

momento 

.  

4) Definir e criar políticas públicas voltadas à formação continuada dos profissionais da 

educação, através de parcerias, por meio de cursos de aperfeiçoamento, extensão e 

pós-graduação, na área ambiental.  

 

5) Proporcionar qualificação e atualização às lideranças comunitárias e às 

organizações da sociedade civil, transformando-as em agentes multiplicadores da de 

educação ambiental. 
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6) Incentivar o desenvolvimento de pesquisas e projetos relativos à temática ambiental, 

com ênfase na problemática local e regional e nas suas inter-relações com questões 

nacionais e globais.  

 

7) Incentivar as instituições de fomento a criarem linhas para o financiamento de 

pesquisas e projetos em educação ambiental.  

 

8) Incentivar a divulgação e a aplicação dos resultados das pesquisas e projetos, 

disponibilizando as informações como subsídios à educação ambiental.  

 

9) Desenvolver ações de educação ambiental que contemplem atividades de 

preservação, conservação e recuperação de recursos hídricos, fauna e flora, através 

de parcerias.  

 

10) Promover parcerias e convênios interinstitucionais como alternativa para a 

realização de projetos e eventos de educação ambiental voltados à formação e à 

atualização de educadores, demais profissionais e agentes sociais e comunitários 

oriundos da sociedade civil organizada. 

  

11) Firmar, no prazo de um ano, parcerias e convênios, com a Secretaria da Saúde, do 

Meio Ambiente e da Agricultura e com instituições de ensino superior para o 

desenvolvimento de um programa de formação continuada em educação ambiental, 

dirigido a profissionais de educação da rede pública de ensino.  

 

12) Prover as escolas municipais com material pedagógico de audiovisuais relacionado à 

educação ambiental.  
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37.5 Questões de gênero  

37.5.1 Diretrizes  

 

A escola, vista como espaço de discussão sobre os diversos temas que envolvem 

o ser humano, deve promover a reflexão sobre sexualidade, gênero, transgênero e 

etnia. Para tanto, precisa incluir, nas práticas escolares, conteúdos e preceitos de 

direitos humanos, econômicos, sociais, culturais e ambientais, já abordados no Plano 

Nacional de Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais 

(PNDHESCA), assinado em 2001.  

Uma vez que constitui espaço de inclusão social, o universo pedagógico deve 

contar, além da educação formal, com redes de apoio para tratar casos em que a 

discriminação contra o gênero, especialmente, o feminino, e contra o transgênero seja 

praticada.  

Atenção particular será dispensada às vítimas de violência física, psicológica ou 

sexual que participam do universo escolar. Para que tais medidas tenham resultado, há 

que se qualificar e valorizar o corpo docente, bem como promover a elaboração de 

material didático específico. Desse modo, promover-se-á, a partir da educação, o 

desenvolvimento de uma sociedade igualitária em que sejam respeitadas as diferenças 

individuais.  

 

37.5.2 Estratégias  

 

1) Propiciar espaços de reflexão, no ambiente escolar, sobre sexualidade, gênero, 

transgênero e etnia.  

 

2) Trabalhar com pais e professores questões sobre sexualidade, gênero, transgênero 

e etnia.  

3) Trabalhar valores de gênero, em sala de aula, a fim de reforçar o papel da mulher na 

sociedade, sob a ótica da história, da literatura, do ensino religioso e das áreas afins.  
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4) Possibilitar  reflexões  sobre gênero  biológico  e  gênero social, 

especialmente, na disciplina de educação física, de modo a evitar discriminação entre 

meninos e meninas.  

 

5) Proporcionar qualificação a docentes em temas como direitos humanos, 

econômicos, sociais, culturais e ambientais, garantindo acesso ao Plano Nacional de 

Direitos Humanos, Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais (PNDHESCA 2001).  

 

6) Elaborar documentos, bem como escolher textos, livros, revistas e recursos 

audiovisuais que façam referência a gênero e sexualidade.  
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38. ACOMPANHAMENTO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

O documento final do Plano Municipal de Educação de Brejinho, mantendo o 

princípio da participação democrática, constituiu-se em uma aula de democracia, um 

momento ímpar, no qual segmentos das esferas pública e privada, bem como a 

comunidade civil e organizada de Brejinho, definiram os caminhos da educação do 

município para os próximos dez anos, após sua aprovação.  

Uma ação, cujo processo percorreu os seguintes passos: levantamento 

diagnóstico da situação educacional do município, análise dessa realidade e definição 

de metas e estratégias do PME com a sociedade, consolidação do texto base sobre as 

políticas educacionais para o município, culminando com a realização da I Conferência 

Municipal de Educação.  

De forma articulada com o Plano Nacional de Educação (PNE) e o Plano Estadual de  

Educação (PEE) e em consonância com a Constituição Federal de 1988, com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96, o PME responde as expectativas 

e especificidades da educação para atender aos anseios da comunidade brejinhense.  

Uma realidade que, tendo em vista a adequação às constantes mudanças 

sofridas pela sociedade, precisa ser constantemente considerada. Nesse contexto, faz-

se necessário criar mecanismos de acompanhamento e avaliação da implementação 

do mesmo, assegurando que prioridades sejam respeitadas, atingindo objetivos e 

metas estabelecidos através da análise de resultados e redirecionamento de 

estratégias e execução.  

De acordo com determinação prevista em legislação afim, o Fórum Municipal de 

Educação, por meio de seus membros e comissões instituídas, acompanhará e 

avaliará o PME após sua aprovação. É importante ressaltar que o respectivo órgão 

contará com o apoio e assessoramento técnico e financeiro da Secretaria Municipal de 

Educação.  

A Comissão trabalhará na implantação do PME, registrando, sistematizando e 

analisando, constantemente, o desenvolvimento das ações, operacionalizando as 

metas estabelecidas e realizando avaliações com levantamentos periódicos dos 
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resultados alcançados e replanejamento de novas ações. Para que a sociedade civil 

possa acompanhar a execução e a avaliação do PME, serão realizadas, de dois em 

dois anos, encontros com o objetivo de promover balanços dos resultados alcançados, 

garantindo o princípio da participação e o exercício da democracia. 

Extraordinariamente, a primeira revisão deverá ser realizada um ano após a aprovação 

do Plano Municipal de Educação, tendo em vista a sua melhor atualização e 

articulação como o mesmo, bem com a participação da sociedade civil e organizada, 

numa tentativa de correção do longo período entre a sua elaboração e aprovação pela 

Câmara Municipal.  
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39. CONSIDERAÇÕES FINAIS   
 

A partir da participação de autoridades municipais, representantes dos Poderes 

Executivo e Legislativo e entidades locais, o Fórum Municipal de Educação de 

Brejinho, Instituído através da Portaria Municipal nº 114, de 19 de dezembro de 2014 

para acompanhamento da execução e avaliação periódica do Plano Municipal de 

Educação que surge como marco na construção de políticas públicas educacionais 

para o Município, envolvendo a sociedade civil e política na elaboração da essência do 

Plano Municipal de Educação objetivando construir a educação com qualidade social 

em todos os níveis e modalidades de ensino.   

Também é a forma democrática e participativa de garantir a voz do Município de 

Brejinho nas decisões políticas locais e também nos debates do Comitê de Ações 

Articuladas do Governo do Estado e nas Conferências Estadual e Nacional. Fazer-nos 

ouvir para a construção do Sistema Nacional Articulado de Educação a partir da base, 

de onde a Educação realmente começa: no Município, mais precisamente na 

Educação Infantil e no Ensino Fundamental.   

Nessa construção, deve ter como preceito a integração e autonomia entre os 

Governos Federal, Estadual e Municipal e estabelecimento de padrões mínimos de 

qualidade para garantirmos a qualidade social da Educação que tanto queremos.   

Precisamos da mobilização social, do compromisso ativo de todos, para que ao 

findar do decênio, Brejinho seja cada vez mais destacada como cidade educadora e 

cada aluno matriculado na Rede Pública de ensino colha o fruto deste trabalho: que 

efetivamente aprenda e torne-se um cidadão.  
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