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Apresentação 

Com base na Constituição Federal de 1988 em seu artigo 214”A lei 

13005/2014 estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, 

visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a 

integração das ações do Poder Publico que conduzem à: 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

IV - melhoria da qualidade da educação; 

V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento 
às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 

IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 

CONSIDERANDO: 

I – O Plano Nacional de Educação – PNE aprovado pela lei 13.005 de 25 de 

junho de 2014; 

II - A previsão do art. 8º da mesma lei 13.005/2014 da elaboração pelo 

município do plano de educação municipal; 

III – As estratégias elencadas no § 1º, e, o mecanismo de participação da 

sociedade civil no § 2º, ambos do art. 8º da citada lei; 

IV - O regime de colaboração com a União e Estado, para alcançar contidas 

no PNE; 

V – Previsão de lei específica para sistema de ensino, com prazo de dois 

anos a contar de 26 de junho de 2014 (data da publicação da lei do PNE); 
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Seguindo o principio de gestão democrática do ensino público, o Município de 

Bom Jesus do Tocantins, após realizar diagnóstico detalhado da realidade 

educacional do município, elabora O Plano Municipal de Educação, com a 

participação de pessoas e entidades interessadas na melhoria da oferta e na 

qualidade da educação para a população atual e futuras gerações. 

O plano Municipal de Educação de Bom Jesus do Tocantins-PA tem como 

documento norteador o Plano Nacional de Educação, objetivando uma proposta de 

trabalho com metas e estratégias que darão continuidade as ações desenvolvidas 

pela Secretaria Municipal de Educação-SEMEC, nos próximos dez anos visando 

alcançar as metas vigentes na educação nacional para a educação municipal. 

É “intenção primordial de este plano garantir a qualidade na educação 

Municipal, sendo assim, espera- se que este documento seja um suporte alavancado 

para uma educação de qualidade tanto para educando quanto para o educador”. 

 

I - BOM JESUS DO TOCANTINS-PA 

1.1 ASPECTOS GEOGRÁFICOS E DEMOGRÁFICOS 

Bom “Jesus do Tocantins localiza-se no interior do estado do Pará a uma 

latitude 05º03’05” “sul e a uma longitude 48º36’32” oeste, estando a uma altitude de 

175 metros. Sua população estimada em 2014 em 16.074habitantes, sendo que em 

2012, 7.140 eram residentes rurais e 8.158 eram residentes urbanos. 

 

 

O município possui uma área de 2.816,476 km², localizando-se no sudeste 

paraense, sendo também parte da Região Metropolitana de Marabá. É entrecortado 
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pela rodovia BR-222 que o liga a todo o Brasil. O município possui além da sede, dois 

núcleos: Vila São Raimundo (km 40) e Vila São Francisco (Casca Seca). 

Municípios limítrofes Abel Figueiredo, Rondon do Pará, São João do 

Araguaia e Marabá no estado do Pará; e São Pedro da Água Branca, no estado do 

Maranhão. 

 

 

História 

Anteriormente á colonização, a área do município era habitada somente por 

indígenas seminômades. O povo tradicional de maior expressão era os Gaviões, que 

mantém presença nesta área desde muito antes do descobrimento do Brasil. Hoje seu 

território está restrito a reserva Mãe Maria, distante cerca de 40 km da sede do 

município. 

Sua criação se deu na década de 1960, ocasião em que a oferta de terras 

devolutas não era muito grande. Devido à inexistência da PA-70, poucas pessoas 

tinham acesso ao local. Sua história está relacionada com a do município que lhe deu 

origem, São João do Araguaia. Segundo a memória social local, o morador mais 

antigo do município foi o maranhense Adão Alvino de Souza, que estabeleceu, por 

volta de 1962, uma pequena lavoura em terras do município. 

Colonização 

Adão junto com um cunhado seu, desbravou as matas da região com auxílio 

dos índios Gavião, estabelecendo uma lavoura na área onde posteriormente se 

estabeleceria o "Km-66", atual Bom Jesus do Tocantins. Devido à distância de 

Marabá, os pioneiros resolveram fundar um povoado, principalmente para viabilizar a 

construção de escolas e postos médicos abrindo também um ramal para transporte 

de passageiros e cargas até a Vila Cocal no Maranhão. Assim parte da terra ocupada 

pelo pioneiro Adão Alvino de Souza em 1969, foi loteada para a formação do núcleo 
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de Bom Jesus. Ainda no ano de 1969 foi nomeado o primeiro administrador local, 

Manoel Viagim, representante da prefeitura de São João do Araguaia. 

Luta pela emancipação 

Em 1988 foi realizado um plebiscito em Bom Jesus e nas áreas vizinhas, com 

a finalidade de consultar a população local a respeito da emancipação deste em 

relação a São João, sendo a votação aprovada com praticamente 100% dos votos. 

Então através da Lei Estadual nº 5.454, de 10 de maio de 1988 foi criado o município 

de Bom Jesus do Tocantins, e em 1º de janeiro de 1989, assumiu a prefeitura de Bom 

Jesus o pecuarista Lúcio Antunes da Silva. Na mesma data foi instituído o poder 

legislativo do município com nove vereadores. 

Em 1991, pela Lei nº 5.708, de 27 de dezembro de 1991 o município de Bom 

Jesus do Tocantins teve parte de suas terras desmembradas para a criação do 

município de Abel Figueiredo, anteriormente seu principal distrito. 

Economia: 

A abertura da rodovia PA-070 (atual BR-222) em 1969, propiciou a inserção 

de novas atividades econômicas e a migração de novos colonos para a vila de Bom 

Jesus. Até então as atividades regionais estavam principalmente ligadas à pequena 

lavoura ou a agricultura de subsistência com pouca ou nenhuma produção de 

excedente. A abertura da PA-070 trouxe para a região a atividade pecuária extensiva 

e a possibilidade de extração da madeira que ainda havia em abundância na região. 

Bom Jesus do Tocantins é um dos municípios que compõem a fronteira 

agrícola Amazônica, maior produtora de commodities agrícolas da Amazônia 

brasileira. No município há a produção da lavoura, com destaque as produções de 

arroz, feijão, milho e mandioca. O excedente produzido pelo município é 

principalmente vendido aos municípios vizinhos. Bom Jesus depende muito do 

comércio com os municípios vizinhos, que além de venderem outros produtos 

agrícolas essenciais, também vendem gêneros alimentícios industrializados não 

produzidos localmente. 

Na economia local, porém, se destaca principalmente a produção de leite e 

carne bovina, sendo a segunda maior bacia leiteira do Pará. O município é auto-

suficiente na produção desses gêneros, contudo não é capaz de beneficiar toda a sua 

produção, vendendo a maior parte desta in natura para a  

Produção secundária em outras cidades. 

2   -    A EDUCAÇÃO EM BOM JESUS DO TOCANTINS-PA 

2.1. A Educação Bom-jesuense – Processo Histórico 

A educação de Bom Jesus do Tocantins inicia em 1971, juntamente com a 

colonização do município na primeira escola então chamada “Escola Santa 
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Terezinha”.  Na direção da professora Abenilda Dias (Bel), na propriedade de seu pai, 

hoje atual “Fazenda Bom Jesus”. A escola transferiu-se no ano seguinte para o 

vilarejo “Bom Jesus”, onde encontrava um número de 50 crianças em idade escolar.  

A professora “Bel” era servidora do estado e passou a dar aulas em uma casa 

alugada. A comunidade é que cobria todas as despesas de manutenção da escola. 

No principio funcionava de 1ª a 4ª séries em dois turnos de aula. 

No final de 1973, a comunidade reunida com a equipe escolar fez um galpão 

aberto de pau a pique (as professoras no final de suas aulas ajudavam na construção) 

à Travessa Manoel Viagim, onde a escola passou a funcionar em três turnos. Ainda 

neste mesmo ano, em passagem pela vila, uma supervisora do estado chegando à 

escola encontra uma professora por nome Fátima Resende, de apenas quatorze anos 

de idade, que não soube dizer o nome da escola, então à supervisora denominou a 

escola como “Nossa Senhora de Fátima”, a qual foi registrada assim. 

Em 1974, precisamente em 4 de abril, entra em cena na educação bom-

jesuense a professora Maria Heringer Barcelos (entrevistada para construir este texto) 

que passa a compor a equipe, sendo assim, Sonia de tal, Jacobina de tal, Miralva de 

tal, Nelza Pereira e Margaret Jabour. Auxiliava na merenda e limpeza as senhoras 

Maria de Lourdes Silva Oliveira e Lindaura Hermelino Silva. 

Em 28 de maio no ano de 1975 a professora Teresa Schimith Bergue 

Nogueira chega à vila. A professora egressa de um povoado vizinho onde atuava na 

direção da escola local. Então é convidada pelo prefeito, José Freire Falcão, de São 

João do Araguaia, a qual a vila pertencia, para assumir a direção da escola, pois a 

mesma crescia consideravelmente. Por isso, se tornou inviável funcionar a escola 

neste galpão. Então, no ano seguinte o então prefeito José Freire Falcão, adquiriu 

outro terreno com um barracão de serraria, onde a escola passou a funcionar com 16 

turmas e, 3 turnos que  somavam um total de 480 alunos, de 1ª a 4ª séries.  

Devido à migração de trabalhadores atraídos pela agropecuária promissora 

da região, o barracão da serraria não pode acomodar os alunos no ano de 1977, 

então, passaram a funcionar salas de aula espalhadas pela vila em locais doadas 

pela própria comunidade.  

A estrutura do barracão encontrava-se em péssimas condições, assim a 

prefeitura de São João do Araguaia na administração do então prefeito, Jacob Eloi de 

Souza, iniciou a construção de três salas de aula nesta mesma área. Mesmo com a 

construção dessas salas foram insuficientes para atender a clientela, por isso, as 

salas de aula cedidas pela comunidade permaneceram ate o ano de 1980, pois a 

cada ano aumentava o número de alunos. Eram muitas as dificuldades, devido à 

escassez de material, a falta de apoio pedagógico e o atraso no pagamento dos 

funcionários. Isso se acentuava, devido à distância e o acesso da vila para se chegar 

à sede do município de São João do Araguaia. 
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Importante ressaltar que a professora Maria Heringer Barcelos contribuiu com 

educação deste município até o ano 1988. 

Em 1980 foi inaugurada a segunda escola do município “Escola Estadual de 

1º Grau Raulino de Oliveira Pinto”, foi construída com iniciativa, esforço e doações da 

comunidade local e também com doação de verba da Comunidade Católica da 

Alemanha, tendo como seus representantes na localidade o Pe. Mário e as freiras 

Doroth Stang e Rebeca. A escola passou a atender de 5ª a 8ª series em cinco salas 

de aulas no período noturno. No ano seguinte passou a atender todo o primeiro grau. 

Vale lembrar que no meio rural passou a funcionar muitas salas de aulas anexas à 

escola estadual. Ressaltando que o prédio foi feita uma doação da comunidade para 

o estado – SEDUC.  

Devido o acréscimo do alunado na rede municipal, o prefeito Luiz Carlos 

Lopes, atende a solicitação da comunidade e inicia a construção de um novo prédio 

na Avenida Jarbas Passarinho, com cinco salas de aula para a “Escola Municipal 

Nossa Senhora de Fátima”. Essa construção foi possível devido a doação de uma 

verba pela GETAT ( ), através do então deputado Federal, o senhor Asdrúbal Bentes. 

O novo prédio foi inaugurado em 1984 e continuou a atender apenas alunos da 1ª a 

4ª series. O prédio anterior foi doado para a Associação da Mulher, onde passou a 

funcionar uma escola de educação Infantil “Branca de Neve”, que funcionou até o ano 

de 1989, encontrando-se desativada atualmente. 

A educação bom-jesuense alavancou ainda mais neste ano de 1984, foi 

contemplada com o Projeto SOME (Sistema Modular de Ensino) 2º Grau. Nossos 

alunos passaram a se profissionalizarem em magistério. A escola Raulino que antes 

era habilitada apenas para funcionar o primeiro grau, foi autorizada pelo Conselho 

Estadual a ofertar esta modalidade de ensino, permanecendo assim até o ano de 

1990.   Atende o ensino fundamental, do sexto ao nono ano, e com a municipalização 

acontecida em 2010, passa a ser administrada pela esfera municipal.   

A partir de 1988, muda se o panorama educacional, com emancipação do 

município, as dificuldades permanecem, mas o gestor está mais próximo para buscar 

as soluções.  

Em 1990 é inaugurada a “Escola Municipal de Educação Infantil Mundo 

Encantado da Criança” à Travessa Presidente Médici. A escola foi construída com 

recursos próprios, após reivindicações da própria comunidade em virtude à expansão 

dos bairros Laranjeiras e União. À  Principio, na gestão do prefeito Lucio Antunes da 

Silva, foram construídas seis salas de aulas, uma sala para secretaria, uma sala para 

diretoria, dez banheiros, dois almoxarifados e uma sala copa/cozinha. Em 2003, a 

escola é ampliada, na gestão da prefeita Luciene Rezende Veras, recebendo mais 

quatro salas de aula, um refeitório e um escovódromo. Atualmente a referida escola 

encontra-se em reforma e ampliação.   
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Em 1991, foi inaugurada outra escola do estado “Escola Estadual de 1º e 2º 

Maria Sylvia dos Santos”. Nesta escola também passou a atender em classes 

especiais, alunos com necessidades educativas especiais (deficiência intelectual e 

auditiva) e também a EJA - Educação de Jovens e Adultos. Também é tradição 

cultural dessa escola o “Passeio Caipira” em comemoração as festas juninas. 

Atualmente esta escola atende apenas o ensino médio. 

Atualmente a “Escola Nossa Senhora de Fátima” é a escola sede do 
município e continua atendendo o ensino fundamental menor, do primeiro ao quinto e 
educação de jovens e adultos - EJA. Está em um novo endereço, à Rua Castelo 
Branco (o antigo prédio passou a sediar a prefeitura municipal). Embora recebesse 
ampliação ao longo dos anos, não comporta seu alunado, por isso funcionam oito 
salas de aula (anexo Nossa senhora de Fátima) na Associação dos Moradores e duas 
salas de aula da EJA na escola Raulino. É também responsável pela documentação 
escolar de todas as escolas rurais do município, pois hoje é o município quem é 
responsável pelas escolas rurais. 

 
A última escola inaugurada no município foi em 2013 a “Escola Municipal de 

Educação Infantil Lúcia de Fátima Esteves”, construída no Bairro Santa Maria, para 
atender exclusivamente este bairro. Ainda há uma escola sendo construída no bairro 
Sampaio, para atender ao ensino fundamental – do primeiro ao quinto ano. 

 
No ano de 1994, em parceria, a SEMEC com a UNAMA, UEPA e UFPA foi 

possível que professores fossem capacitados e pôde concluir uma graduação nas 

áreas de Letras, Pedagogia, Matemática, Geografia e História. 

Ao longo destes anos as escolas contaram do campo com apoio de programa 

se Projetos do governo federal, dentre eles, PDDE, PDE Escola, PDDE Campo, 

PDDE Água na escola, Atleta na escola, PDE Interativo, Mais Educação  Proinfo, 

PNAE, Pnate  Aceleração da Aprendizagem, Projeto Escola Ativa que mais tarde 

tornou-se Programa Escola Ativa. Atualmente conta com a formação continuada para 

os professores alfabetizadores através do  PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa).  

Com a aquisição de transportes escolar, algumas escolas foram fechadas no 

campo, e os alunos transferidos para escolar Urbana, pois com o êxodo Rural o 

número de alunos tornou-se insuficiente para a formação de turmas.  

A SEMEC também auxilia aos estudados universitários, com o transporte 

escolar para o deslocamento até o município de Marabá, cidade vizinha. 

Hoje a educação atende ao regime ciclado apenas para os três primeiros 

anos do Ensino fundamental, ou seja, ciclo da alfabetização. A partir do quarto ano o 

regime é seriado. E ainda para este ciclo prepara seus professores com a formação 

continuada do PNAIC. As escolas municipais, campo e urbano, dispõem de recursos 

didáticos e pedagógicos. 
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A educação também embala os dias de festa em comemoração ao 

aniversário da cidade, na “Noite Cultural”, são danças, coreografias, dramatizações 

que agradam a comunidade e revelam talentos escondidos. Participam deste evento 

todos os níveis de ensino: infantil, fundamental e médio.  

Ao longo dos anos tivemos à frente da SEMEC. Como secretario Municipal de 

educação professores que tiveram papel relevante para o avanço e melhoria da 

educação bom-jesuenses, com lutas e conquistas que  marcaram a atuação de cada 

secretário são eles: 

 Maria Esteves da Silva; 

 Odalva; 

 Teresa Schimith Bergue Nogueira; 

 Lucia de Fátima Esteves; 

 Aparecida Ferreira Oliveira; 

 Clautilde Borburema de Oliveira; 

 Josiene Gonçalves da Silva; 

 Priscila Veloso; 

 Juçara Rafael Dias; 

 Rogério Maciel Covre e 

   Edany Ramalho Santana Ribeiro atual Secretária de educação. 

Em 2009, aconteceu a I Conferência Municipal de Educação de Bom Jesus 

do Tocantins, convocada por Decreto Municipal nº 046/A GP com os seguintes 

objetivos: 

I. Integrar todos os níveis, etapas e modalidades da Educação 

Escolar e Sociedade Civil nos debates concernentes à Educação Municipal 

com vistas a subsidiar o Sistema Estadual e Nacional na Construção do Plano 

Nacional de Educação; 

II. Discutir e propor ações Municipais, Estaduais e Nacionais que 

garantam as condições para a definição de Políticas Educacionais que 

promovam a inclusão social e a diversidade, dentro de uma perspectiva do 

direito de Educação para todas as pessoas; 

III. Apresentar propostas na definição de parâmetros e diretrizes que 

contribuem com a avaliação e a qualificação do processo de ensino e 

aprendizagem municipal na perspectiva de sua consolidação no Plano 

Nacional de Educação; 

 

 

2.2. Aspectos Educacionais da Rede Pública - Situação atual. 

Bom Jesus do Tocantins possui instituições que atuam somente na educação 

básica. As instituições de ensino são na sua grande maioria públicas, com apenas 

uma particular. 
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O município ainda não tem instituído seu Sistema de Ensino. A estrutura e 

organização do ensino são regidas pela LDB, 9.394/96 (Lei de Diretrizes Bases da 

Educação Nacional) , articulado ao CEE-PA. 

No que condiz à política municipal de educação, ela vem se consolidando ao 

longo do tempo como um bem público demonstrando seu interesse no avanço e 

melhoria da qualidade do ensino, e Conforme assegura a LDB em seu  

Artigo 3º - O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: e no  

IX - garantia de padrão de qualidade; 

É importante o registro de aspectos relevantes que nos últimos quatro anos 
levou a educação bom-jesuense está em um patamar condizente à educação 
nacional.  

Citamos a melhoria dos prédios escolares, investimento em recursos 
humanos e materiais, tanto no meio urbano como rural. 

O acompanhamento de crianças, adolescentes e jovens através de 
programas como: PETI, PROJOVEM, SIDCOM, MAIS EDUCAÇÃO, ZICO 10 e BOM 
DE BOLA.  

O município também tem apoiado nas formações aos trabalhadores da 
educação.  

 

A Secretaria Municipal de Bom Jesus do Tocantins divide-se de acordo com o 
organograma abaixo: 
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As instituições educacionais existentes em Bom Jesus do Tocantins são:  

 No meio urbano:  
3 escolas de ensino fundamental; 
1 escola de ensino médio; 
3 escolas de educação infantil; 
 

 No meio rural: 
10 escolas de ensino fundamental; 
1 escola de educação infantil. 

O município de Bom Jesus do Tocantins conta com alguns órgãos 

fiscalizadores, constituído de: Conselho de Alimentação Escolar (CAE), Conselho de 

Controle e Acompanhamento Social do FUNDEB (Fundo de Manutenção da 

Educação Básica) e Conselhos Escolares. Cada conselho possui a lei que ampara a 

sua criação, estrutura, funcionamento e principais realizações.  

O CAE foi criado pela Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007, em Bom Jesus 

do Tocantins através da Lei nº 152/97 de 29 de agosto de 1995. Atualmente este 

conselho é constituído de cinco titulares e seus suplentes. Ele funciona como órgão 

fiscalizador, executando suas atividades através de reuniões, analise da merenda 

comprada com o recurso do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar). 

O Conselho do FUNDEB foi criado pela medida provisória nº 339/2006 de 28 

de dezembro de 2006 do MEC. Em 20 de junho de 2007 a Lei nº 11.494 regulamenta 

o FUNDEB. Em Bom Jesus do Tocantins foi criado a partir da Lei Municipal nº 032/07 

de 26 de fevereiro de 2007. Atualmente ele é constituído por 10 membros titulares e 

acompanhados de seus respectivos suplentes. Ele funciona como órgão fiscalizador 

dentro de suas competências, acompanhando e controlando a aplicação dos recursos 

do FUNDEB, e emissor de pareceres sobre as prestações de conta dos recursos do 

fundo.  

Os Conselhos Escolares das unidades executoras responsáveis pelo PDDE 

(Programa de Dinheiro Direto na Escola) além da função de administrar os recursos 

financeiros recebidos administram as verbas do PDE (Plano de Desenvolvimento da 

Escola). Também são órgãos responsáveis no acompanhamento das ações 

administrativas e pedagógicas das escolas. Os conselhos possuem estatuto próprio. 

A educação do município de Bom Jesus do Tocantins fundamenta-se na: 

 Constituição Federal de 1988 – CF nº 7.689 de 15 de dezembro de 1988; 

 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394/96; 
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 Lei nº 11.494/07 de 20 de junho de 2007, que regulariza o FUNDEB; 

 Lei Orgânica do Município de 05 de abril de 1990; 

 Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério, Lei nº 0265/02 de 29 

de maio de 2002; 

 Regime Jurídico Único de 05 de abril de 1990. 

Ao que se refere aos cargos e funções, dentro do magistério destacam-se: 

Tabela nº 1: Cargos e Funções – 2012 
 

Cargos  Quantidade  Nível de Atuação  

Diretor  3 1 Educação Infantil 

2 Ensino Fundamental 

Vice Diretor 3 - Educação Infantil 

3 Ensino Fundamental 

Professor Responsável 1 - Educação Infantil 

1 Ensino Fundamental 

Secretário  2 - Educação Infantil 

2 Ensino Fundamental 

Coordenador 
Pedagógico 

9 1 Educação Infantil 

8 Ensino Fundamental 

Professor Efetivo 54 13 Educação Infantil 

41 Ensino Fundamental 

Professor Contratado 74 8 Educação Infantil 

66 Ensino Fundamental 

Funcionário de Apoio 
Efetivo 

49 14 Educação Infantil 

35 Ensino Fundamental 

Funcionário de Apoio 
Contratado 

43 5 Educação Infantil 

38 Ensino Fundamental 

Funcionário Setor Adm. 
Efetivo 

12  
TOTAL         261 

Funcionário Setor Adm. 
Temporário 

11 

Fonte: SEMEC – Folha de pagamento do mês de agosto. 
 
 
 

Tabela 2: Cargos e Funções – 2013 
 

Cargos  Quantidade  Nível de Atuação  

Diretor  3 1 Educação Infantil 

2 Ensino Fundamental 

Vice Diretor 3 - Educação Infantil 

3 Ensino Fundamental 

Professor Responsável 4 - Educação Infantil 

4 Ensino Fundamental 
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Secretário  2 - Educação Infantil 

2 Ensino Fundamental 

Coordenador 
Pedagógico 

8 1 Educação Infantil 

7 Ensino Fundamental 

Professor Efetivo 52 13 Educação Infantil 

39 Ensino Fundamental 

Professor Contratado 79 12 Educação Infantil 

67 Ensino Fundamental 

Funcionário de Apoio 
Efetivo 

72 15 Educação Infantil 

57 Ensino Fundamental 

Funcionário de Apoio 
Contratado 

16 3 Educação Infantil 

13 Ensino Fundamental 

Funcionário Setor Adm. 
Efetivo 

20  
TOTAL      264 

Funcionário Setor Adm. 
Temporário 

5 

Fonte: SEMEC – Folha de pagamento do mês de novembro. 
 

Tabela nº 3: Cargos e Funções – 2014 
 

Cargos  Quantidade  Nível de Atuação  

Diretor  4 1 Educação Infantil 

3 Ensino Fundamental 

Vice Diretor 2 - Educação Infantil 

2 Ensino Fundamental 

Professor Responsável 4 1 Educação Infantil 

3 Ensino Fundamental 

Secretário  2 - Educação Infantil 

2 Ensino Fundamental 

Coordenador 
Pedagógico 

7 1 Educação Infantil 

6 Ensino Fundamental 

Professor Efetivo 86 14 Educação Infantil 

72 Ensino Fundamental 

Professor Contratado 30 6 Educação Infantil 

24 Ensino Fundamental 

Funcionário de Apoio 
Efetivo 

72 16 Educação Infantil 

56 Ensino Fundamental 

Funcionário de Apoio 
Contratado 

24  Educação Infantil 

19 Ensino Fundamental 

Funcionário Setor Adm. 
Efetivo 

14  
TOTAL      252 

Funcionário Setor Adm. 
Temporário 

7 

Fonte: SEMEC – Folha de pagamento do mês de dezembro. 
 

Tabela 4: Cargos e Funções – 2015 
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Cargos  Quantidade  Nível de Atuação  

Diretor  4 1 Educação Infantil 

3 Ensino Fundamental 

Vice Diretor 2 - Educação Infantil 

2 Ensino Fundamental 

Professor Responsável 4 1 Educação Infantil 

3 Ensino Fundamental 

Secretário  3 - Educação Infantil 

3 Ensino Fundamental 

Coordenador 
Pedagógico 

9 1 Educação Infantil 

8 Ensino Fundamental 

Professor Efetivo 96 16 Educação Infantil 

80 Ensino Fundamental 

Professor Contratado 29 8 Educação Infantil 

21 Ensino Fundamental 

Funcionário de Apoio 
Efetivo 

70 16 Educação Infantil 

54 Ensino Fundamental 

Funcionário de Apoio 
Contratado 

21 5 Educação Infantil 

16 Ensino Fundamental 

Funcionário Setor Adm. 
Efetivo 

14  
TOTAL      258 

Funcionário Setor Adm. 
Temporário 

6 

Fonte: SEMEC – Folha de pagamento do mês de março. 
 

Em Bom Jesus do Tocantins, os critérios para o acesso aos cargos de diretor 

vice-diretor e coordenador pedagógico são feito por nomeação. Aos demais cargos e 

funções do magistério o acesso é por contrato temporário ou concurso público.  

Vale destacar que para a seleção desses profissionais para o exercício de 

cargos e funções leva-se em conta a formação profissional de acordo com a 

legislação da educação brasileira. 

É relevante citar todas as escolas que compões a rede municipal, estadual e 

privada, em qual modalidade desenvolvem suas atividades, a localização e o porte 

das mesmas. 

 

Tabela nº 5: Escolas das redes municipal, estadual e privada do ano de 2015. 
 

ESCOLA REDE MODALIDAD
E 

LOCALIZAÇÃ
O  

LOCALIDAD
E  

PORT
E  

Lucia de 
Fátima 
Esteves 

Municip
al  

Educação 
Infantil 

Urbano  Bairro Stª Mª 4 salas 

Mundo Municip Educação Urbano  Bairro 10 
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Encantado da 
Criança 

al  Infantil Laranjeiras salas 

Pequeno 
Polegar 

Municip
al  

Educação 
Infantil 

Campo  Vila São 
Raimundo 

4 
salas 

Nossa 
Senhora de 
Fátima 

Municip
al  

Ensino 
Fundamental 

Urbano  Centro  15 
salas 

Teresa 
Schimith 

Municip
al  

Ensino 
Fundamental 

Urbano  Bairro Stª Mª 4 salas 

Raulino 
Oliveira Pinto 

Municip
al  

Ensino 
Fundamental 

Urbano  Centro  10 
salas 

Juscelino 
Kubstechek 

Municip
al  

Ensino 
Fundamental 

Campo  Vila São 
Raimundo 

8 salas 

Maria Sykvia 
dos Santos 

Estadual Ensino Médio Urbano  Laranjeiras  9 salas 

13 de Maio - 
Sede 

Municip
al  

Ensino 
Fundamental 

Campo  Brasileira  3 salas 

13 de Maio – 
Extensão I 

Municip
al  

Ensino 
Fundamental 

Campo  Ralim 2 salas 

13 de Maio – 
Extensão II 

Municip
al  

Ensino 
Fundamental 

Campo  Acamp. Deus 
ta Vendo 

1 sala 

Santa Lúcia - 
Sede 

Municip
al  

Ensino 
Fundamental 

Campo  Grotão do 
Cipó 

3 salas 

Santa Lúcia– 
Extensão 

Municip
al  

Ensino 
Fundamental 

Campo  Gaúcha  3 salas 

São Lázaro - 
Sede 

Municip
al  

Ensino 
Fundamental 

Campo  Macaxeira  1 sala 

São Lázaro – 
Extensão  

Municip
al  

Ensino 
Fundamental 

Campo   1 sala 

Campo Verde Municip
al  

Ensino 
Fundamental 

Campo  Bacabal 
Grande 

1 sala 

Duque de 
Caxias 

Municip
al  

Ensino 
Fundamental 

Campo  Bacabalzinho 3 salas 

Adão Alvino Municip
al  

Ensino 
Fundamental 

Campo  Vila São 
Francisco 

4 salas 

Peptykre 
Parkateje 

Estadual Ensino 
Fundamental 

e Médio 

Campo  
Indígena 

AdeiaParkatej
e 

 

 Katekaponoti Estadual Ensino 
Fundamenta 

e Médiol 

Campo  
Indígena 

Aldeia  
Katekaponoti 

 

TataktiKyikatej
e 

Estadual Ensino 
Fundamental 

e Médio 

Campo 
Indígena 

Aldeia 
Kyikateje 

 

Fonte: SEMEC. 
 

Nas escolas: 13 de Maio – Sede, Santa Lúcia – Extensão, Duque de Caxias e 

Adão Alvino funcionam uma sala de aula de educação infantil. E nas escolas: 13 de 
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Maio – Sede,Santa Lúcia – Sede,Duque de Caxias e Adão Alvino funciona o SIMEF 

(Sistema Modular de Ensino). O SIMEF foi implantado para atender aos alunos do 

sexto ao nono ano, funciona com coordenação própria. Na escola 13 de Maio – 

Extensão I funciona uma turma de SIMEF. 

Tabela  nº 6:  financiamento da educação- recurso por ano e valor  :  

RECURSO/ORIGEM ANO VALOR 

CREDITADO  

 

FUNDEB 

2012 6.959.164,90 

2013 6.779.375.70 

2014 7.521.807,20 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012  187.940,18 

2013 223.202,42 

2014 243.338,13 

PNAE 2012 311.640,00 

2013 280.896,00 

2014 300.980,00 

PNATE- FUNDAMENTAL 2012 20.498,84 

2013 36.426,01 

2014 7.718,69 

PDDE- Dinheiro Direto na Escola 2012 1.013,40 

2013 1.740,00 

2014 1.260,00 

 

 

 

PAR 

OBRAS 

 

Equipamento e Mobiliários  

2012 0,00 

2013 66.802,70 

2014 0,0 

Proinfancia 2012 341, 000,00 

2013 0,00 
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2014 155, 000,00 

Programa Construção de 

Quadra  

2012 0,00 

2013 101.093,90 

2014 151.640,85 

PAC 2 Construção esc. 06 

Salas 

2012 0,00 

2013 0,,00 

2014 196.312,52 

Convênio 

ESTADUAL 

 

PETE 

2012  

2013  

2014  

Manutenção da Ed Infantil 

Brasil Carinhoso 

 

2012 33.966,54 

2013 61.926,81 

2014 39.997,48 

Manutenção da Ed Infantil 2013 0,00 

2014 63.237,17 

 

 

 

 

PAR 

 

 

 

TERMO DE 

COMPROMISSSO 

PROINFO - Projetor 2012 18.250,00 

2013  

2014  

CAMINHO DA ESCOLA - 

ÔNIBUS PRONACAMPO 
2012 639.680,00 

2013  

2014  

INFRAESTRUTURA ESCOLAR 

- PAR EQUIPAMENTO 

 

2012 31.699,19 

2013  

2014  
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P INFRAESTRUTURA ESCOLAR 

– EQUIPAMENTO: 

 

2012 176.034,40 

2013  

2014  

 

2.3 – A EDUCAÇÃO EM BOM JESUS DO TOCANTINS: DIRETRIZES, METAS E 

ESTRATÉGIAS: 

É uma conquista do nosso município a elaboração do Plano Municipal de 

Educação, de forma democrática e participativa para o decênio de 2015 a 2025. 

O PME trata de uma ação da educação, na esfera municipal, trazendo uma 

política educacional para todos os níveis, etapas e modalidades de ensino. Sua 

elaboração está articulada ao PNE, aprovado pela lei nº13. 000/2014 e em um 

processo de construção coletiva, exercício da cidadania, autonomia e de 

comprometimento, para formação de cidadãos atuantes na sociedade, que é marca 

deste século XXI. 

 Este plano preconiza o que retrata o PNE. De forma sintetizada, os principais 

aspectos norteadores abordados são: a elevação do nível de escolaridade da 

população bom-jesuense; à melhoria da qualidade de ensino, a redução da 

desigualdade social; o acesso e a permanência na educação pública e a valorização 

dos profissionais da educação. 

Enfatizamos que com a construção e acompanhamento do Plano Municipal 

de educação de Bom Jesus do Tocantins, pretendemos, definir diretrizes, metas e 

estratégias de implementação para assegurar a manutenção e o desenvolvimento do 

ensino em seus diversos níveis, etapas e modalidades por meio de ações integradas 

dos poderes públicos das diferentes esferas federativas, garantindo ao final da 

década mudanças efetivas com relação a atual realidade da educação Municipal , 

evidenciada nos  nossos indicadores  e analise situacional , buscando assim  

educação de qualidade na idade adequada a todas as nossas crianças , adolescentes 

e jovens ,  de forma responsável, construtiva, participativa e sustentável. 

DIRETRIZES: 

I - erradicação do analfabetismo; 

II - universalização do atendimento escolar; 

III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 

IV - melhoria da qualidade da educação; 
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V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e 
éticos em que se fundamenta a sociedade; 

VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 

VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 

VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação 
como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às 
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; 

IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 

X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 
sustentabilidade socioambiental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“o mais importante e bonito no mundo é isto: que as pessoas 

não estão sempre iguais, mas que elas vão sempre mudando...” 

 

                                                                                                Guimarães Rosa 
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META 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 

de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em 

creches de forma a atender, no mínimo, 50% (cinqüenta0 por cento) das crianças de 

até 3 (três) anos até o final da vigência deste PME. 

ANÁLISE SITUACIONAL: 

Tabela nº 7 porcentagem de crianças de 4 e  5 anos que freqüentam a escola. 

 

Tabela nº 8 :porcentagem de crianças de 0a3 anos que frequentam a escola. 

 

Gráfico  Nº 1: percentual da população de 4 e 5 anos que frequentam a escola: 

 

 



 
 

34 
 

 

 

Gráfico  Nº 2: percentual da população de 0 a 3 anos que frequentam a escola: 

 

 

 

 

 

 

Tabela 9 - população de 0 a 4 anos, por localização/faixa etária e matricula. Ano 

referência 2010 

 

 

 

 

 

Tabela nº 10: Estabelecimentos de ensino por dependência administrativa 

Ano Rede Municipal Rede Estadual Rede privada 

 Urban
a 

Rural Total Urban
a 

Rural Total Urban
a 

Rural Total 

2007 1 3 4 0 0 0 0 0 0 
2008 1 3 4 0 2 2 0 0 0 
2009 1 3 4 0 2 2 0 0 0 
2010 1 3 4 0 2 2 0 0 0 
2011 1 4 5 0 2 2 0 0 0 
2012 1 5 6 0 2 2 1 0 1 
2013 1 5 6 0 3 3 1 0 1 

 

População  
(localização / 
faixa etária) 

Ano 0 a 3 
anos 

4 a 5 
anos 

Nº de matricula 

(localização/faixa 

etária 

Ano 0 a 3 
anos 

4 a 5 
anos 

Nº de 
crianças 
fora da 
escola 
(localização 
e faixa 
etária 

0 a 3 
anos 

4 a 5 
anos 

Urbana 2010 585 302 Urbana 2010 195 351 Urbana 390 - 49 

Rural 2010 568 303 Rural 2010 8 142 Rural 560 161 

Total 2010 1.153 605 Total 2010 203 493 Total 950 112 

a 

127 
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          Os gráficos evidenciam que apesar do alto percentual de crianças de 4 a 5 

anos de idade na escola em 2010, a meta de atendimento desta população é 

desafiadora pelo curto espaço de tempo para ser atingida uma vez que até 2016, o 

acesso à Pré-escola deverá, por lei, ser universal.  

Quando se analisa a cobertura por localização, é possível verificar que em 

Bom Jesus do Tocantins no ano 2010, cento e vinte sete crianças do campo, na faixa 

etária de 4 e 5 anos encontravam-se fora da escola .Enquanto a área urbana atendia 

116% das crianças desta faixa etária, a área rural atendia apenas 46.8%, sendo que 

16% das crianças da área rural próxima a urbana estavam matriculadas em escolas 

urbanas, neste sentido, nossas estratégias deverão se concentrar no atendimento das 

crianças  de 4 e 5 anos residentes no campo. Embora o percentual de crianças fora da 

escola pareça relativamente pequeno, esta população estar distribuído nas várias 

localidades do município, o que dificulta o seu atendimento, uma vez que em cada uma 

destas comunidades, o número de crianças é insuficiente para compor uma turma. 

Assim o desafio do município é buscar estratégias, que garantam as 

condições necessárias para manter o atendimento das crianças da cidade e ao mesmo 

tempo, atender este percentual de alunos de 4 e 5 anos residente no campo  nas suas 

devidas localidades até 2016. 

Quando falamos do atendimento ás crianças de 0 a 3 anos o nosso desafio é 

ainda maior por que dos 100% de crianças desta faixa etária, apenas 17,6% estão nas 

creches, sendo que do percentual atendido 16.9% são pertencentes ao meio urbano, 

considerando as dificuldades de acesso e as distancias entre uma localidade e outra, 

nossos esforços deverão concentra-se em atender prioritariamente a população da 

área urbana, expandindo gradativamente para área rural de forma a atingir 50% até 

2025. 

Objetivando universalizar o atendimento a Pré-escola ate 2016 e expandir o 

acesso á creche até 2025 propomos 19 estratégias que se efetivadas através de ações 

planejadas e articuladas ás demais esferas governamentais deverão garantir o 

cumprimento desta meta: 
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Estratégia Para Alcançar a Meta 1: 

1.1 Expandir a oferta de Educação Infantil no campo e na cidade, visando à 

universalização da pré-escola e o aumento gradativo de creche de forma a atingir o 

percentual mínimo de 50 % até o final da vigência do PME; 

1.2  Realizar, periodicamente, levantamento por localidade da demanda por 

educação Infantil para a população de até 3 (três) anos ( creche) e 4 e 5 anos ( pré-

escola), como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda 

manifesta; 

1.3 Promover em colaboração com o Estado e a União o atendimento das 

populações do campo e das comunidades indígenas na educação infantil nas 

respectivas comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição territorial 

da oferta, de forma a atender às especificidades dessas comunidades; 

1.4 Buscar a colaboração do estado e da União para, criar, construir e 

revitalizar os espaços de educação infantil visando à expansão e à melhoria da rede 

física de escolas públicas de educação infantil; 

1.5  Garantir equipamentos físicos e materiais pedagógicos, incluindo 

brinquedotecas e bibliotecas em quantidade suficiente atender para todas as 

unidades de educação Infantil da rede municipal; 

1.6 Garantir a elaboração do currículo e proposta pedagógica para a 

educação Infantil que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de 

ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da população de 0 

(zero) a 5 (cinco) anos; 

1.7 Realizar em regime de colaboração com a união, avaliação da educação 

infantil, a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de 

qualidade, a fim de aferir a infra-estruturar física, o quadro de pessoal, as condições 

de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros 

indicadores relevantes; 

1.8  Promover em regime de colaboração com o Estado e a União, a 

formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação infantil, garantindo, 

progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior; 

1.9  Realizar o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de 
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programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias, com a 

secretaria de assistência social, com a secretaria de saúde e com o conselho tutelar; 

1.10  Garantir o acesso, permanência, progressão e conclusão com sucesso 

às crianças com necessidades educacionais especiais a educação infantil priorizando 

a faixa etária de 4 e 5 anos; 

1.11  Assegurar a acessibilidade nas unidades de educação infantil, 

garantindo o respeito à diversidade e a inclusão de crianças portadoras de 

deficiências físicas nas escolas de educação infantil; 

1.12 Fomentar a participação dos professores da educação Infantil em cursos 

de formação inicial e ou continuada para atendimento especializado ás crianças com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação; 

1.13 Assegurar transporte escolar adequado e em quantidade suficiente para 

atender todas as crianças do campo, matriculadas na rede pública que moram 

distante de suas respectivas escolas. 

1.14  Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à 

educação infantil, em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e 

proteção à infância, preservando o direito de opção da família em relação às crianças 

de até 3 (três) anos; 

1.15 Assegurar a distribuição de merenda escolar, com cardápio diferenciado 

atendendo as especificidades da população do campo, indígena e da cidade, em 

quantidade suficiente e de acordo com o calendário letivo; 

1.16 Promover periodicamente, em parceria com os órgãos públicos, 

campanhas de incentivo e sensibilização das famílias para garantir o direito das 

crianças ao acesso e permanência á educação infantil; 

1.17Fomentar gradativamente o acesso à educação infantil em tempo 

integral, para todas as crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos,priorizando aquelas onde 

as famílias trabalham conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação Infantil; 

1.18 Garantir que a avaliação na Educação Infantil seja feita por meio de 

acompanhamento e registro do desenvolvimento integral da criança, sem o caráter de 

promoção, não se constituindo pré-requisito para o acesso ao Ensino Fundamental; 
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1.19 Manter e ampliar conforme a necessidade, o quadro de pessoal para 

acompanhamento e supervisão da Educação Infantil, nos estabelecimentos que 

ofereçam esta modalidade. 

META 2:  universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a 

população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 99% (noventa e 

nove  por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último 

ano de vigência deste PME. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

Tabela nº 11 : porcentagem de crianças de 6 a 16 anos que freqüentam a escola. 

 

 

Gráfico nº 3: percentual da população de 6 a 14 anos que freqüentam a escola: 

 

Gráfico nº 4: percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino 

fundamental concluído: 
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Tabela nº 12 - população de 6 a 14 anos, por localização/faixa etária e matricula 

e jovens com 16 anos que concluíram do ensino médio. Ano referência 2010: 

 
 
Tabela nº 13: taxa de abandono  
 

Taxa de Abandono do Ensino Fundamental (em %) 

Esfera 2009 2010 2011 2012  

Brasil 3.7 3.1 4.2 2.7  

Estado 7.2 6.1 5.1 16.6  

Município 4.8 6.5 8.2 0.6  
 
 

     

 

Tabela nº 14: Taxa de Distorção idade série anos iniciais do ensino 

fundamental: 

 

 

 

População 
(1) 

(Localização 
/ Faixa 
Etária) 

Ano 6 a 
14 

anos 

Nº de matricula 

(localização/faixa 

Etária 

Ano 6 a 
14 

anos 

Nº de 
crianças 
fora da 
escola 
(localização 
e faixa 
Etária 

6 a 
14     
anos 

Nº de 
jovens 
com 16 
anos que 
concluíram 
o ensino 
médio 

Urbana 2010 1591 Urbana 2010 1882 Urbana 291 

a 

mais 

 

121 

Rural 2010 1375 Rural 2010 928 Rural 447 20 

Total 2010 2966  Total 2010 2810 Total 156 141 
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Tabela nº 15: Taxa de Distorção idade série anos finais do ensino fundamental 

:  

Tabela nº 16 : numero de estabelecimentos de ensino por dependência 

administrativa 

 

 

 
Pela Observação das tabelas e gráficos  é possível perceber que 94.8%da 

população de 6 a 14 anos encontram-se matriculados, analisando por localidade 

significa que 1.882 crianças são da área urbana e 928 da área rural o que 

corresponde um percentual de 67.49% da área rural e118,29% da Urbana, sendo que 

cerca de 20% dos alunos matriculados nas escolas  urbanas são na verdade  crianças 

e jovens da área rural que freqüentam escolas da área urbana utilizando o transporte 

escolar. 

Apesar de alardeada ano após ano, a universalização do Ensino Fundamental 

não está concretizada. Cerca de 150 crianças de 6 a 14 anos permanecem fora da 

escola (dados de 2010). Predominando, entre elas, as de famílias residentes em 

áreas rurais. 

Nos gráficos é possível observar que, embora o percentual de alunos que 

abandonam a escola vem diminuindo , o numero de crianças com defasagem idade 

serie ainda é muito  alto, e o índice de conclusão do ensino fundamental     está  longe 

da meta e não tende a convergir a ela no prazo estabelecido.  

Ano Rede Municipal Rede Estadual Rede privada 

 Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

2007 2 9 11 2 3 5 0 0 0 
2008 2 8 10 2 3 5 0 0 0 
2009 2 8 10 2 3 5 0 0 0 
2010 3 7 10 0 2 2 0 0 0 
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              Diante da diagnose , nosso desafio consiste em garantir o acesso e a  

permanência de todas crianças e adolescentes   com idade entre 6 a 14 anos que 

ainda estão fora da escola  , priorizando as famílias da área Rural integrando   formas 

para  que toda a população desta faixa etária concluam o ensino fundamental na 

idade adequada  de forma a alcançar  nossa meta atendendo 99,0 do publico até 

2025 , o cumprimento  desta meta com a devida qualidade implica numa series de 

medidas  articuladas ás demais esferas governamentais . Para isto, estabelecemos 

13 estratégias que deverão dirigir nossas ações nesta década.    

 

Estratégia Para Alcançar a Meta 2: 

2.1) estabelecer parceria com o Estado e a União para definir uma base 

nacional comum curricular para o ensino fundamental, como forma de garantir os 

direitos e objetivos de aprendizagem desta faixa etária. 

2.2) pactuar com a União e o Estado, no âmbito da instância permanente de 

que trata o § 5º do art. 7º da Lei nº 13.005/2014, a implantação dos direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional 

comum curricular do ensino fundamental; 

2.3) criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) 

alunos (as) do ensino fundamental; 

2.4) implementar o reforço escolar como condição de melhorar a 

aprendizagem de alunos que apresentarem baixo rendimento e assegurar a formação 

de turmas de aceleração ,para corrigir a distorção idade serie  . 

2.5) elaborar e implementar um plano de ação, com base na identificação e 

localização dos alunos com defasagem, com metas e prazos definidos, visando a 

regularização do fluxo escola, 

2.6) promover encontros das escolas com as famílias para abordar questões 

que afetam o acesso e a permanência na escola; 

2.7) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da 

permanência e do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de 

transferência de renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos e 

violências na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o 

sucesso escolar dos (as) alunos (as), em colaboração com as famílias e com órgãos 
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públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e 

juventude;91280748 

2.8) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em 

parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 

adolescência e juventude; 

2.9) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, 

a organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente 

comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do 

campo e das comunidades indígenas; 

2.10)  disciplinar, no âmbito do sistema de ensino, a organização flexível do 

trabalho pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a 

realidade local, a identidade cultural e as condições climáticas da região; 

2.11) Incentivar a relação das escolas com instituições e movimentos 

culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição 

dos (as) alunos (as) dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as 

escolas se tornem pólos de criação e difusão cultural; 

2.12) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento 

das atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as 

escolas e as famílias; 

2.13) garantir a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, 

para as populações do campo e indígenas, nas próprias comunidades; 

 

2.14) promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades 

esportivas nas escolas. 

2.15) assegurar em colaboração com as três esferas de governo para 

construir,adequar com acessibilidade espaços de educação fundamental visando á 

expansão e a melhoria das a redes física escolas publicas do município. 

 

META 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 PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e 

cinco por cento). 
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ANÁLISE SITUACIONAL:  

Tabela nº 17: População por faixa etária, ano e localização 

População (1) 

(Localização / 

Faixa Etária) 

Ano 15 a 17 anos 18 a 24 anos 25 a 34 anos 

Urbana 2000 563   844 723 

2007 487  1.098 1.077 

2010 543  1.118 1.342 

Rural 2000 457  983 1119 

2007 355  785 949 

2010 413  973 1190 

Total 2000 1.020  1827 1842 

2007 842  1883 2.026 

2010 956  2.091 2532 

 

Gráfico nº 5: Percentual da população de 15 a 17 anos que freqüenta a escola  

 

Gráfico nº 6: Percentual de escolaridade liquida no ensino Médio da população 

de 15 a 17 anos 
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Tabela nº 18 :  matrícula do ensino médio por ano, localização e esfera 

administrativa 

 

ano Estadual 

urbana 

Estadual 

rural 

Municipal  

Urbana 

Municipal  

Rural 

Municipal  

E estadual 

2012 542 36 0 0 578 

2013 576 78 0 0 654 

2014 511 94 0 0 605 

 

 

Tabela nº 19:Taxa de Distorção idade série no ensino Médio, Brasil, Pará e Bom 

Jesus do Tocantins 

 

Tabela nº 20: Porcentagem da população de 19 anos que concluiu o Ensino 

Médio em 2013/Pais/ Região e Estado:  

 

 

Tabela nº 21: Nº de estabelecimentos de ensino que ofertam ensino médio por 

ano, localização e esfera administrativa 

Ano Estadual 

urbana 

Estadual 

rural 

Municipal  

Urbana 

Municipal  

Rural 

Municipal  

E estadual 

2012 1 2 0 0 3 

2013 1 2 0 0 3 

2014 1 2 0 0 3 
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Os indicadores e gráficos  mostram que em Bom Jesus do Tocantins, 76.5% 

da população de 15 aos 17 anos freqüentam a escola, dos quais apenas 27.8% estão 

matriculados no ensino médio, evidenciando a existência de 23.5 % dos jovens de 15 

a 17 anos fora da escola e mais da metade da população desta faixa etária, 

matriculados em etapa incompatível com sua idade escolar, indicando  índice de 56,6 

% de  distorção idade série, que vem se acumulando desde o inicio do  ensino 

fundamental . 

Dessa forma, é necessário melhorar do fluxo escolar no ensino fundamental, 

etapa que gera demanda para o ensino médio, implantar políticas que estimulem o 

jovem concluinte do ensino fundamental a progredir em seus estudos, além de 

expandir vagas para este nível de ensino. 

 Os gráficos demonstram também, que em 2013, apenas 33.4% da população 

Paraense com idade de 19 anos concluiu o ensino médio, em Bom Jesus do 

Tocantins os dados são ainda mais alarmantes uma vez que apenas 27,8% da 

população entre 15 e 17frequentavam a escola em 2010, dos quais nem todos 

chegaram ao final. 

 

Observando os números de matriculas de 2014 na Área Urbana e Rural, 

constata-se que do total de alunos matriculados no ensino médio, apenas 15% diz 

respeito a população do campo. Considerando o número de estabelecimentos de 

ensino e número de comunidades Rurais existente no Município, fica evidente que o 

numero de escolas com ensino médio existente no campo não são suficientes para 

atender a demanda da população das localidades Rurais, neste sentindo cerca de 

380 jovens das comunidades Rurais com idade entre 15 e 17 anos, que deveriam 

estar cursando o ensino médio estão fora da escola.  

Considerando as altas taxas de distorção idade série e a responsabilidade do 

município com o ensino fundamental e que a oferta do ensino médio é de 

governabilidade do Estado, cabe ao município a tarefa de garantir as condições para 

aja a universalização escolar para esta faixa etária e apoiar em regime de 

colaboração o governo estadual, criando estratégia de mobilização, incentivo e apoio 

aos jovens com idade de 15 a 17 anos para que todos tenham acesso a escolarização 

até 2016, elevando progressivamente a taxa líquida do ensino médio até o final deste 

plano. 
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Estratégia Para Alcançar a Meta 3: 

3.1) realizar o levantamento por localidade de jovens com idade entre 15 e 18 

anos que se encontram fora da escola, visando mobilizar e buscar alternativas junto 

ao governo estadual para ampliar oferta do ensino médio, principalmente para 

população do campo. 

3.2) fortalecer parcerias com o governo Federal e Estadual para ampliar 

atendimento ao transporte escolar e alimentação escolar, como forma de garantir as 

condições de acesso e permanência da população do campo á escola. 

3.4) Promover campanhas juntas ás famílias e educandos concluintes do ensino 

fundamental para incentivar o prosseguimento dos estudos no ensino médio. 

3.5) manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino 

fundamental, por meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com 

rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no 

turno complementar, estudos de recuperação e progressão parcial, de forma a 

reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade; 

3.6) promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17(dezessete) anos 

fora da escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e 

proteção à adolescência e à juventude; 

    3.7) Garantir a matricula gratuita para jovens de 15 a 17 anos que não estão fora 

da escola e fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado 

à educação profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, 

das comunidades indígenas e das pessoas com deficiência; 

3.8) estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência dos e das jovens beneficiários (as) de programas de transferência de 

renda, no ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação 

com o coletivo, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, 

práticas irregulares de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, 

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

proteção à adolescência e juventude; 

3.9) apoiar o estado no redimensionamento  da oferta de ensino médio nos turnos 

diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de 

forma a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos 

(as) alunos (as); 
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3.10) adotar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou quaisquer 

formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de 

exclusão; 

3.11)  manter e ampliar ensino Fundamental anos finais   modular em localidades 

onde não é viável a implantação em turmas  regulares , melhorando as condições de 

funcionamento do ensino fundamental já existente; 

 

Meta 4: Universalizar, para a população de quatro a 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 em 96,9% até ao término de 

vigência deste plano. 

Análise situacional: 

Gráfico nº 7: Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que 

freqüenta a escola. 
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Tabela nº 22: Porcentagem de matrículas de alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados 

em classes comuns da rede pública. 

Rede / Pública 

Ano Classes Comuns Escolas Exclusivas Classes 
Especiais 

2010 100% 13 0% 0 0% 0 
2011 100% 6 0% 0 0% 0 
2012 100% 11 0% 0 0% 0 
2013 100% 13 0% 0 0% 0 
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 
Tabela nº 23: Porcentagem de matrículas de alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados 

em classes comuns da Educação infantil. 

Etapa / Educação Infantil 

Ano Classes Comuns Classes Especiais Escolas 
Exclusivas 

2010 100% 2 0% 0 0% 0 
2011 0% 0 0% 0 0% 0 
2012 0% 0 0% 0 0% 0 
2013 100% 2 0% 0 0% 0 
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 

Tabela nº 24: Porcentagem de matrículas de alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados 

em classes comuns do ensino Fundamental anos iniciais. 

Etapa / Ensino Fundamental - anos inicias 

Ano Classes Comuns Classes Especiais Escolas 
Exclusivas 

2010 100% 3 0% 0 0% 0 
2011 100% 3 0% 0 0% 0 
2012 100% 9 0% 0 0% 0 
2013 100% 6 0% 0 0% 0 
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  
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Tabela nº 25: Porcentagem de matrículas de alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados 

em classes comuns do ensino fundamental anos finais. 

Etapa / Ensino Fundamental - anos finais 

Ano Classes Comuns Classes Especiais Escolas 
Exclusivas 

2010 100% 3 0% 0 0% 0 
2011 0% 0 0% 0 0% 0 
2012 0% 0 0% 0 0% 0 
2013 100% 1 0% 0 0% 0 
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 

Tabela nº 26: Porcentagem de matrículas de alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados 

em classes comuns do ensino médio. 

Etapa / Ensino Médio 

Ano Classes Comuns Classes Especiais Escolas 
Exclusivas 

2010 100% 1 0% 0 0% 0 
2011 100% 3 0% 0 0% 0 
2012 100% 2 0% 0 0% 0 
2013 100% 2 0% 0 0% 0 
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação  

 

Tabela nº 27 :  Recursos disponibilizados para acessibilidade: 

 Escola Acessível 

         

TOTAL DE REGISTROS : 3   Qtde 

 E EE F M PROFA MARIA SYLVIA 
DOS SANTOS 

28.650,00 

 E EE F M RAULINO DE O PINTO 3.431,00 

 E M E F NSRA DE FATIMA 4.500,00 

Totais: 36.581,00 
 

 

       

        
 
        
Tabela nº 28 : salas de recursos multifuncionais  

Salas de Recursos Multifuncionais 

 Cod Nome do 
indicador 

Secretaria Regionalização Produto Qtde 

 1596 Salas de recursos 
multifuncionais e 

SECADI Escola Sala(s) de  
Recursos  

1  
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kits de atualização 
com implantação 
iniciada 

Multifuncionais 
 

Aguardando  
entrega 

 

 

Programas oferecidos pelo governo federal, ao qual o governo municipal 
aderiu  nos últimos anos:  
 

 Acompanhamento dos Beneficiários do BPC na Escola 

 Caminho da Escola 

 Escola Acessível 

 Salas de Recursos Multifuncionais (aguardando). 

 

Percebe-se que a maioria das crianças portadoras de necessidades educativas 

residentes no município é atendida pelas escolas, entretanto, não há um 

acompanhamento que garanta a qualidade deste atendimento. 

 

O desafio do município é buscar estratégias, que garantam as condições 

necessárias de acesso, permanência e ao atendimento educacional especializado 

para esta população à educação básica,preferencialmente na rede regular de ensino, 

garantindo o sistema educacional inclusivo, em salas de recursos multifuncionais ou 

serviços especializados, públicos ou conveniados em 96,9% até ao término de 

vigência deste plano. 

 

Torna-se um grande desafio alcançar esta meta, uma vez que o percentual de 

atendimento estar abaixo do Estadual e do Nacional e o município é carente de 

profissionais habilitados, falta acompanhamento e orientação aos professores que 

possui alunos nas classes regulares, não há sala de recurso multifuncional ( em 2014 

o município fez a adesão através do SIGETEC, até o momento não recebeu os 

equipamentos necessários para seu funcionamento).  

 
           Diante da realidade e dificuldades apontadas, objetivando alcançar a meta 

acima, traçamos 18 estratégias que deverão possibilitar o seu cumprimento: 

 

 

 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17432&Itemid=817
http://www.fnde.gov.br/programas/caminho-da-escola/caminho-da-escola-apresentacao
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17428&Itemid=817
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=17430&Itemid=817
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Estratégia Para Alcançar a Meta 4: 

4.1) garantir a inserção das matrículas dos (as) estudantes da educação regular da 

rede pública que recebam atendimento educacional especializado complementar e 

suplementar no censo escolar; 

 

4.2) ampliar gradativamente, no prazo de vigência deste PME, a universalização do 

atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de zero a três 

anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, observado o que dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 

 

4.3) implantar, em parceria com as esferas estadual e federal, ao longo deste PME, 

salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de professores e 

professoras para o atendimento educacional especializado nas escolas urbanas, do 

campo; 

4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos 

multifuncionais, escolas ou serviços especializados, nas formas complementar e 

suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública 

de educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, 

ouvidos a família e o aluno; 

4.5) buscar parceria de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, 

articulados com instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de 

saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) 

professores da educação básica com os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

 

4.6) aderir junto ao governo Federal, aos programas suplementares que promovam a 

acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos 

(as) alunos (as) com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de 

transporte acessível e da disponibilização de material didático próprio e de recursos 

de tecnologia assistiva, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, 

níveis e modalidades de ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas 

habilidades ou superdotação. 
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4.7) buscar parceria junto ao governo estadual, que venha garantir a oferta de 

educação bilíngüe, em Língua Brasileira de Sinais (Libras) como primeira língua e na 

modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, aos (às) alunos (as) 

surdos e com deficiência auditiva de zero a dezessete anos, em escolas inclusivas, 

nos termos do art. 22 do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de2005, e dos Art. 24 

e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a 

adoção do sistema braile de leitura para cegos e surdo-cegos; 

4.8) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob 

alegação de deficiência e promovida à articulação pedagógica entre o ensino regular 

e o atendimento educacional especializado; 

4.9) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao 

atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do 

desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários (as) de programas 

de transferência de renda, juntamente com o combate às situações de discriminação, 

preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para 

o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de 

assistência social, saúde e proteção à infância, à adolescência e à juventude; 

4.10) assegurar que o projeto político pedagógico das escolas da rede pública 

estabeleça as orientações e ações para o atendimento dos alunos com deficiências e 

altas habilidades;  

4.11) divulgar experiências educativas exitosas voltadas aos dos alunos com 

deficiências e altas habilidades; 

4.12) promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, 

assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de 

desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, 

na educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais 

do desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de 

forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida; 

4.13) designar uma equipe de profissionais da educação para atender à demanda do 

processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, garantindo a oferta de 

professores (as) do atendimento educacional especializado, profissionais de apoio ou 
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auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de libras, guias-intérpretes para surdo-cegos, 

professores de libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngües; 

4.14) realizar periodicamente em parceria com a saúde e assistência social. 

o levantamento para obtenção de informação detalhada sobre o perfil das pessoas 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação de zero a dezessete anos que não estão freqüentando a escola com 

parceria;  

4.19) estabelecer estratégias de acompanhamento e monitoramento de alunos 

beneficiários do  BPC( Beneficio Prestação Continuada) de forma a garantir a 

apliação e a qualidade do atendimento do estudante com deficiência,transtornos 

globais de desenvolvimento e altas  habilidades ou superdotação da rede regular de 

ensino. 

4.15) incentivar a participação dos profissionais da educação nos cursos de formação 

continuada, em nível de pós-graduação,observado o disposto no caput do art. 207 da 

Constituição Federal,dos referenciais teóricos, das teorias de aprendizagem e dos 

processos de ensino-aprendizagem relacionados ao atendimento educacional de 

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

superdotação; 

4.16) buscar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar as condições 

de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas nas 

redes públicas de ensino; 

4.17) buscar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar a oferta de 

formação continuada e a produção de material didático acessível, assim como os 

serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e aprendizagem 

dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação matriculados na rede pública de ensino; 

4.18) buscar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas 

sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a 

participação das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional 

inclusivo. 
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4.21)Contabilizar por meio do educarcenso para fins do recurso do Fundeb, as 

matriculas dos estudantes da  rede regular de ensino público,que recebem o 

atendimento educacional especializado complementar, sem prejuízos no comput 4.22) 

Garantir através de concursos públicos a efetivação de profissionais especializados 

para atuarem no atendimento educacional especializados conforme a demanda do 

município o dessas matriculas , na educação básico regular; 

 

META 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 

ensino fundamental. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL: 

Gráfico nº 8: Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do 

ensino fundamental. 

 

Tabela 29: Indicadores da Educação Básica da localidade Rede Pública 

Ano Estabelecimentos Matrículas Docentes Turmas 

2007 18 3.898 105 146 
2008 17 3.890 137 163 
2009 17 4.093 144 186 
2010 15 4.274 149 187 
2011 15 4.087 155 189 
2012 15 4.045 158 190 
2013 17 3.983 186 205 
2014 18 3.710 193 202 
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela 
Educação  
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Tabela 30: Porcentagem de professores dos três primeiros anos do Ensino 
Fundamental com Nível Superior completo e com Pós-graduação na rede 
pública 

Rede Pública 

Ano Com superior completo Com pós-graduação Stricto Sensu 

2007 37,5% 12 0% 0 

2008 38,5% 15 0% 0 
2009 27% 10 0% 0 
2010 23,7% 9 0% 0 
2011 40% 14 0% 0 
2012 36,1% 13 0% 0 
2013 37% 17 0% 0 
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela 
Educação  

 

Tabela 31: Porcentagem de professores dos três primeiros anos do Ensino 
Fundamental com Nível Superior completo e com Pós-graduação na rede 
privada. 

Rede / Privada 

Ano Com superior completo Com pós-graduação Stricto Sensu 

2013 33,3% 1 0% 0 
Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela 
Educação  

 

 

Tabela 32: Porcentagem de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental com 

aprendizagem adequada em leitura: resultado de 2012/ Prova ABC 

 

Tabela nº  33: Distribuição dos alunos por nível de proficiência em leitura 

Resultado ANA/2013 

 Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 

Total Estado 43.26 % 34.73 % 19.03 % 2.98 % 
Total Município 13.51 % 44.08 % 38.56 % 3.84 % 
Urbana    8.9% 46.85%  39.42 %  4.57%  
Rural     44%                      24%                       32%             0% 
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Tabela nº  34 : Porcentagem de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental com 

aprendizagem adequada em escrita- resultado de 2012/ Prova ABC 

 

Tabela 35: distribuição dos alunos por nível de proficiência em escrita / 
ANA/2013 

Total  Nível 1 Nível2 Nível 3 Nível 

4 

Estado 44.61 % 14.44 % 19.05 % 10.18 
% 

Total Município 21.63 % 15.28 %   38.8 % 19.92 
% 

Urbana 21,14 %    15.4%     44 %  6.25 % 

Rural      28%       16%      36%                             12% 

 
Tabela nº 36 : Porcentagem de crianças do 3º ano do Ensino Fundamental com 
aprendizagem adequada em matemática/ resultado de 2012/ Prova ABC 

 

 
Tabela 37: Distribuição dos alunos por nível de proficiência em matemática / 
ANA/ 2013: 

 
 
 

  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Nível 4 
Total Estado 42.02 % 37.62 % 11.75 % 8.61 % 
Total 
Município 

21.47 % 55.58 % 9.65 % 13.29 % 

Urbana 20.% 54.85 % 11.42 %  13.71 % 

Rural                      32%                     60%                 0%                    8% 
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Segundo os padrões de qualidade considerados ideais para o processo de 

alfabetização e letramento, 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 de situações 

produzidas e compreendendo textos orais de gêneros e temas familiares. 

 Dados do IBGE (pesquisas por amostragem domiciliar 2013) revelam que no 

Brasil 97,6% das crianças que concluíram o 3º ano do Ensino Fundamental estão 

alfabetizadas, sendo que o Sudeste Paraense apresentou um percentual bem abaixo 

da media nacional de apenas 77,8%,  em contrapartida  , Bom Jesus do Tocantins,  

atingiu percentual de  81,9%, um pouco acima da sua Microrregião e abaixo dos 

resultados  Nacionais.  

           Diante desta realidade e de outros problemas que vem refletindo na 

qualidade do ensino, algumas iniciativas do Ministério de Educação, foram aderidas 

pela Secretaria Municipal de educação visando garantir o sucesso escolar na idade 

certa, dentre estas destacamos: a implantação do Ensino Fundamental de Nove 

Anos, que garantiu o acesso das crianças de 06 anos ao ciclo de alfabetização; a 

adesão ao Pacto Nacional Pela alfabetização na Idade Certa, que viabilizou dentre 

outras ações, formação continuada para os professores alfabetizadores (com 

incentivo de Bolsas), materiais pedagógicos, acervos literários, obras 

complementares, jogos de linguagem e matemáticos, acompanhamento individual, 

aplicação da Provinha Brasil e Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), estas 

medidas ,  estão contribuindo significativamente para o processo de alfabetização, 

entretanto , ainda há muito a ser feito.  

Os resultados da ANA, realizados em 2013 evidenciam que quando se trata 

de proficiência na leitura; 13,51% dos alunos avaliados estão no nível1, quer dizer 

que são capazes apenas de ler palavras dissílabas, trissílabas e polissílabas com 

estruturas silábicas canônicas, com base em imagem; 44,08% estão no Nível 2,  

conseguem  identificar a finalidade de textos como convite, cartaz, texto instrucional 

(receita) e bilhete, localizar informação explícita em textos curtos (com até cinco 

linhas) em gêneros como piada, parlenda, poema, tirinha (história em quadrinhos em 

até três quadros), texto informativo e texto narrativo, identificar o assunto de textos, 

cujo assunto pode ser identificado no título ou na primeira linha em gêneros como 

poema e texto informativo, inferir o assunto de um cartaz apresentado em sua forma 
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estável, com letras grandes e mensagem curta e articulação da linguagem verbal e 

não verbal; 38,36% conseguiram atingir o nível 3, o que significa que são capazes de  

Inferir o assunto de texto de divulgação científica para crianças. Localizar informação 

explícita, situada no meio ou final do texto, em gêneros como lenda e cantiga 

folclórica. Identificar o referente de um pronome pessoal do caso reto em gêneros 

como tirinha e poema narrativo. Inferir relação de causa e conseqüência em gêneros 

como tirinha, anedota, fábula e texto de literatura infantil. Inferir sentido com base em 

elementos verbais e não verbais em tirinha. Reconhecer significado de expressão de 

linguagem figurada em gêneros como poema narrativo, texto de literatura infantil e 

tirinha. Apenas 3,84% alcançarmos nível 4 , considerado ideal por  garantir todos os 

direitos de aprendizagem para o ciclo ,  neste nível os alunos são capazes de inferir 

sentido de palavra em texto verbal, reconhecer os participantes de um diálogo em 

uma entrevista ficcional, inferir sentido em texto verbal, reconhecer relação de tempo 

em texto verbal e identificar o referente de pronome possessivo em poema.  

Quando se trata de proficiência em escrita, os resultados são bem parecidos 

com os alcançados em leitura, pois (38,8%) atingiram o nível 3, entende-se que neste 

nível os alunos já são capazes de escrever textos narrativos com mais de uma  frase, 

produzir textos narrativos com poucas inadequações relativas à segmentação, 

concordância verbal e concordância nominal, embora com algum comprometimento 

dos elementos formais e da textualidade, evidenciando uma aproximação à norma 

padrão da língua ; um percentual 19,92% chegaram ao nível 4 o que significa  

capacidade de produzir textos narrativos, a partir de uma situação dada, atendendo 

adequadamente ao uso de elementos formais e da textualidade, evidenciando o 

atendimento à norma padrão da língua. Os demais 21, 63% permaneceram no nível 1 

e 15,28 % chegaram apenas ao nível 2 ou seja estão bem aquém do ideal. 

Conforme os resultados de proficiência em matemática 21,47 % dos alunos 

ainda se encontram no nível 1 significa são capazes apenas de: Reconhecer 

representação de figura geométrica plana ou espacial em objetos de uso cotidiano; 

maior frequência em gráfico de colunas; planificação de figura geométrica espacial 

(paralelepípedo); horas e minutos em relógio digital. Associar objeto de uso cotidiano 

à representação de figura geométrica espacial; Contar objetos dispostos em forma 

organizada ou não; Comparar medidas de comprimento em objetos do cotidiano; 

55,58% nível 2 ou seja conseguem:, Reconhecer nomenclatura de figura geométrica 

plana; valor monetário de cédula; figura geométrica plana em uma composição com 
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várias outras. Associar a escrita por extenso de números naturais com até três 

algarismos à sua representação simbólica; valor monetário de uma cédula a um 

agrupamento de moedas e cédulas; Completar seqüência numérica crescente de 

números naturais não consecutivos. Comparar números naturais com até três 

algarismos não ordenados. Estimar uma medida entre dois números naturais com 

dois algarismos; Resolver problema de adição sem reagrupamento; 9,65 % está no 

nível3, portanto são capazes de : Reconhecer freqüências iguais em gráfico de 

colunas; composição de números naturais com até três algarismos, apresentada por 

extenso Completar seqüência numérica decrescente de números naturais não 

consecutivos. Calcular adição de duas parcelas com reagrupamento; Associar valor 

monetário de um conjunto de moedas ao valor de uma cédula; a representação 

simbólica de números naturais com até três algarismos à sua escrita por extenso; 

Resolver problema de subtração, com números naturais de até dois algarismos, com 

idéia de comparar e retirar e problema de divisão com idéia de repartir;13,29% 

alcançaram o nível 4  ou seja desenvolveram habilidades de : Reconhecer 

composição e decomposição aditiva de números naturais com até três algarismos; 

medidas de tempo em relógios analógicos; informações em gráfico de barras. 

Calcular subtração de números naturais com até três algarismos com reagrupamento. 

Associar medidas de tempo entre relógio analógico e digital. Resolver problema de 

subtração como operação inversa da adição¸ com números naturais; problemas com 

a idéia de comparar números naturais de até três algarismos; problema de 

multiplicação com a idéia de proporcionalidade; problema de multiplicação com a idéia 

de combinação; problema de divisão com idéia de proporcionalidade e problema que 

envolve medidas de tempo (dias de semanas).  

Vale ressaltar que em se tratando dos alunos do meio Rural estes resultados 

foram bem inferiores em comparação com os apresentados pelos alunos da escolas 

urbanas, conforme demonstram as tabelas acima. 

Estes dados são preocupantes quando analisamos as estáticas da SEMEC, 

referente ao exercício 2013, onde 25% dos alunos matriculados no três primeiros 

anos do ensino fundamental estão com idade defasada para este ciclo , sendo  este 

percentual pior ainda  quando se trata das crianças da Área  Rural, que chega a 

alcançar  34,6% de distorção  nos três primeiros anos do ensino fundamental,  o que 

evidencia as diferenças  por localização e a necessidade de implementar ações para 
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alfabetizar todas as crianças na idade certa e  que considere as especificidades 

locais.  

Diante dos fatos e em consonância com o PNE, elencamos oito estratégias que 

se configurarão em ações de parceria entre o município de Bom Jesus do Tocantins, 

o governo do estado do Pará e o Governo federal, visando juntos alcançarmos à meta 

de alfabetizamos todas as crianças na idade certa até o final deste plano.  

 

Estratégia Para Alcançar a Meta 5: 

5.1) promover a estruturação  dos processos pedagógicos de alfabetização, 

nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com as estratégias 

desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos (as) professores (as) 

alfabetizadores e com apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização 

plena de todas as crianças; 

5.2) Realizar  aplicação periódica das avaliações externas e utilizar os 

resultados como instrumento de  monitoramento do ciclo de alfabetização, objetivando 

a implementação de medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos e alunas 

até o final do terceiro ano do ensino fundamental; 

5.3) promover ações de gestão e mobilização dos atores envolvidos no 

processo de alfabetização como : gestores escolares, coordenadores pedagógicos, 

professores alfabetizadores e familiares , visando acompanhar e fortalecer o processo 

pedagógico  de alfabetização. 

 

5.4) realizar em parceria com o governo Federal a formação  inicial e 

continuada de professores alfabetizadores com utilização de novas  tecnologias 

educacionais e de práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e 

favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos (as) alunos (as), 

consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade; 

5.5) garantir condições e matérias didáticos   para  a alfabetização de crianças ,  

com  a  aquisição e produção de materiais didáticos específicos, e instrumentos de 

acompanhamento que considerem  as especificidades do campo.  

5.6) Realizar garantir as condições para a participação dos professores (as) 

alfabetizadores em formação inicial e continuada para a alfabetização de crianças, 
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com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas 

inovadoras, promovidas pelo (MEC).  

5.7) buscar apoio do Governo Federal para garantir a alfabetização das pessoas 

com deficiência, considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização 

bilíngüe de pessoas surdas, sem estabelecimento de terminalidade   temporal. 

 

5.8) garantir condições como transporte e ou  diárias para realização do  

acompanhamento pedagógico nas escolas do campo, com cronograma pré-

estabelecido e sempre que se fizer necessário . 

 

META 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 25,1% (vinte e cinco 

virgula um  por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 15% 

(quinze  por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica até 2025. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

Gráfico nº 9 : Percentual de escolas públicas com alunos que permanecem pelo 

menos 7 horas em atividades 

 

Tabela nº 38 : percentual de alunos que permanecem pelo menos 7 horas em 

atividades informados no CENSO escolar:  
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Tabela nº 39 : Números e porcentagem de estabelecimento de ensino que oferta 

educação básica, alunos matriculados na educação básica, matriculas em 

tempo integral , Porcentagem de matricula na rede publicas em tempo integral 

na educação básica. 

Ano  Números de 
estabelecime
nto de ensino 
que oferta 
educação 
básica 

Números 
de alunos 
matriculad
os na 
educação 
básica  

Porcentage
m de 
escolas 
publica da 
educação 
básica com 
matriculas 
em tempo 
integra 

Porcentage
m de 
matricula 
na rede 
publica sem 
tempo 
integra na 
educação 
básica.  

N de 
Matricula
s 
informada
s no 
censo 

2010 10 1591 0% 0% 0 
2011 10 2738 0% 0% 0 
2012 10 2722 0% 0% 0 
2013 10 2611 20% 3,1% 0 
1014 10 2506 40% 6,7% 47 

 

Em 2013, duas das escolas10 escolas da rede do municipal aderiram ao 

programa Mais Educação, isso corresponde a 20% de nossas escolas, nas quais 

atendem a 3,1% dos alunos  em jornada média diária de pelo menos sete horas 7 

horas de atividades.  a partir de 2014, outras duas escolas aderiram ,  chegando a 

40% das escolas que oferecem esse atendimento com 6,7 %  de alunos atendidos  

com  programa Mais Educação. Observa-se que houve um crescimento considerável 

no numero de escolas, porém o percentual de alunos atendidos, é de apenas 3,6%, 

levando em consideração o números de alunos atendidos na educação básica, nosso 

município deve estender a educação em tempo integral para outros 9%  de forma a 

atingir  pelo menos, 15% (quinze  por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica 

até 2025. 

Estratégia Para Alcançar a Meta 6: 

6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em 

tempo integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 

multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de 

permanência dos (as) alunos (as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a 

ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a 

ampliação progressiva da jornada de professores em uma única escola; 
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6.2) manter em regime de colaboração com a União, o programa de construção 

de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em 

tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com crianças em situação 

de vulnerabilidade social; 

6.3) buscar a parceria do Governo Federal através do programa nacional de 

ampliação e reestruturação das escolas públicas, visando a instalação de quadras 

poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades 

culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros 

equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação de 

recursos humanos para a educação em tempo integral; 

6.4) incentivar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, 

culturais e esportivos bem como locais públicos, como centros comunitários, 

bibliotecas, praças, e associações comunitárias. 

6.5) fomentar a participação dos professores ou monitores em cursos de formação 

de recursos humanos para a atuação na educação em tempo integral, oferecidos pelo 

Governo Estadual  na vigência deste PME; 

6.6) adotar medidas para aperfeiçoar o tempo de permanência dos alunos na 

escola, direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, 

combinado com atividades recreativas, esportivas e culturais. 

 

META 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

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

seguintes médias nacionais para o IDEB: 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino fundamental 4.5 5,2 5,7 6 

Anos finais do ensino fundamental 4.4 4.7 4.9 5.0 

Ensino médio 4,3 4,7 4.9 5,2 

 

 

ANÁLISE SITUACIONAL: 
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 Tabela nº 40: Índice de desenvolvimento da educação básica  

 

ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL  

Tabela  nº 41 : IDEB anos iniciais do ensino fundamental - Resultados e Metas 

 

Tabela nº 42: resultado Prova Brasil – rede estadual / iniciais do ensino 

fundamental 

 

Tabela nº 43: resultado Prova Brasil – rede municipal / iniciais do ensino 

fundamental  

 



 
 

65 
 

Tabela nº 44 : Taxa de Aprovação / Todas as redes / 1º ao 5º Ano 

Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

2007 51,5 52,5 70,7 75,1 74,9 

2008 69,5 52,6 70,9 69,2 75,4 

2009 74,1 68,3 72,6 71,3 73,2 

2010 74,7 77,6 79,1 82,7 83,1 

2011 79,9 83,8 81,1 78,9 69,8 

2012 85,3 82,7 82,9 78,7 82,8 

2013 85,2 87,8 81,7 83,9 86,7 

Fonte: MEC/Inep/Deed/CSI  

Tabela nº 45 : Taxa de Aprovação / Rede / Municipal / 1º ao 5º Ano 

Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º 
Ano 

2007 51,5 50,6 68,9 75,7 72 

2008 69,5 56,1 67,8 64,7 77,2 

2009 75,2 76,9 80 73,8 81,2 

2010 73,5 78,5 80,4 84,5 84,5 

2011 78 82,6 84,5 80,4 73 

2012 84,1 81 87,5 76,9 82,8 

2013 84,1 88,2 82,8 82,6 88,4 

Tabela nº 46:  Taxa de Abandono / Todas as redes / 1º ao 5º Ano 

Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

2007 0 17,5 6,4 9,7 10,8 

2008 5,2 22,5 7 11,3 11,8 

2009 4,6 19,8 10,4 8,2 11,4 

2010 7,5 8,2 6,9 8,2 7 

2011 4,9 2,6 6,6 8,1 9,9 

2012 3,9 3,9 5 3 6,4 

2013 3,6 3,2 4,4 1,3 3,7 

Fonte: MEC/Inep/Deed/CSI  
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Tabela nº 47: Taxa de Abandono / Redes / Municipal / 
1º ao 5º Ano 

Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

2007 0 11,5 4,8 7,2 7,2 
2008 5,2 14,8 7,2 8,6 9 
2009 2,8 9,7 2,2 5,2 5,8 
2010 7,4 5,8 5,5 6,3 5,8 
2011 5,1 1,8 4,1 5,5 5,8 
2012 4 4,3 2,1 3,2 5,6 
2013 3,2 1,6 2,2 1 2,8 

 

 

 

Tabela nº 48: Taxa de distorção idade serie dos anos iniciais / 

País,Região/Estado e Município 

 

Tabela nº 49: Taxa de distorção idade-série - Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental- 
Município, por ano. 

 

 

 

 

 

Nestes indicadores podemos observar que o índice de Desenvolvimento da Educação 

vem  melhorando ano após ano, os últimos dados observados foram no ano de 2013, 

alcançando 4.3 nos anos iniciais do ensino fundamental ultrapassando a meta 

projetada de 3.8 para o ano. Vemos que teve um desenvolvimento significativo, com 

acréscimo de 0.5. Outros Fatores que também vem melhorando é a taxa de 

aprovação que teve um crescimento considerável nos últimos anos, e o abandono 

que tem diminuído já a taxa de reprovação tem apresentado  oscilações (ano diminui 

outro aumenta) . 

Ano Distorção Idade-Série 

2006                                               43,4 
2007                                               43,9 

2008                                                43,2 
2009                                               46,2 

2010                                               47,1 
2011                                               45,4 

2012                                               42 
2013                                               37,5 
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 Todos estes fatores contribuem diretamente com a qualidade do ensino, tornando  

nosso desafio  ainda maior, pois ao  buscarmos a qualidade da educação básica em 

todas as etapas e modalidades há de se pensar em  melhorar o fluxo escolar e ao 

mesmo tempo a aprendizagem de modo a atingir as metas deste plano que até 2025 

é alcançar o IBEB de 5.1 para os anos iniciais da educação básica. 

Portanto, traçamos estratégias que serão desenvolvidas ao longo desta década 

para avançar cada vez mais e ofertar um ensino de qualidade  garantido os direitos de 

todos os educandos. 

ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: 

Tabela nº 50: IDEB - Resultados e Metas, anos finais do ensino fundamental. 

 

 

 

 

 

Tabela nº 51: Resultado prova Brasil –Rede estadual no Município 
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Tabela nº 52: Porcentagem de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental com 
pontuação acima do nível considerado adequado na Prova Brasil                                    
Disciplina 

Ano Português Matemática 

2005 2,5 3,7 
2007 15,2 14,3 
2009 23,5 15,6 
2011 15,7 9,2 
2013 28,7 29,5 
00   
Fonte: MEC/Inep - Prova Brasil/Saeb / 
Preparação: Todos Pela Educação  

 

 

Tabela nº 53: Taxa de aprovação todas as redes  anos finais, Pais,Região, 

Estado e Município : 

 

Tabela nº 54: Taxa de Aprovação / Todas as redes / 6º ao 9º Ano 

Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

2007 59,1 64 77,8 74,8 
2008 74,6 78,4 81,2 89,6 
2009 81,3 81,3 85,6 88,3 
2010 79,1 78,5 87,5 86,9 
2011 76,1 82,4 86,8 89,9 
2012 68,7 77 80,9 77,5 
2013 69,9 73,4 88,4 93,9 
Fonte: Mec/Inep/Deed/CSI   

Tabela nº 55: Taxa de Aprovação / Redes / Municipal / 6º ao 9º Ano 

Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

2007 76,1 82,8 85,7 81,8 
2008 75,5 76,7 76,5 90,5 
2009 80 88,4 87,9 93,3 
2010 79,1 79 89,1 89,2 
2011 76,8 83,4 90,5 92,7 
2012 68,1 77,3 81,3 77 
2013 72,3 73,9 90,8 94,2 
Fonte: Mec/Inep/Deed/CSI   
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Tabela nº 56: Taxa de Reprovação / Todas as redes / 6º ao 9º Ano 

Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

2007 15,2 17,1 5,2 11,7 
2008 10,6 6,9 5,5 3,8 
2009 7,2 8,1 3,1 3,1 
2010 9,5 8,2 3,4 2,9 
2011 10,1 7,9 2,6 2,5 
2012 18,4 13,5 9,3 9,4 
2013 16,3 14,6 6,5 1,8 
Fonte: Mec/Inep/Deed/CSI   

Tabela nº 57: Taxa de Reprovação / Redes / Municipal / 6º ao 9º Ano 

Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

2007 4,3 0 2,9 0 
2008 4,1 3,3 5,9 0 
2009 4 2,3 3 0 
2010 9,8 8,8 3,8 2,4 
2011 10,7 8,5 3 2,8 
2012 18,8 13 8,5 9,2 
2013 17,4 14,7 5,8 1,9 
Fonte: Mec/Inep/Deed/CSI   

 

Tabela nº 58: Taxa de Reprovação / Redes / Pública / 6º ao 9º Ano 

Ano  6ºano 7º ano  8º ano 9º ano 

2007 15,2 17,2 5,2 11,7 

2008 10,6 6,9 5,5 3,8 

2009 7,2 8,1 5,5 3,1 

Tabela nº 59: Taxa de Abandono / Todas as redes / 6º ao 9º Ano 

Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

2007 25,7 18,9 17 13,5 
2008 14,8 14,7 13,3 6,6 
2009 11,5 10,6 11,3 8,6 
2010 11,4 13,3 9,1 10,2 
2011 13,8 9,7 10,6 7,6 
2012 12,9 9,5 9,8 13,1 
2013 13,8 12 5,1 4,3 
Fonte: Mec/Inep/Deed/CSI   
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Tabela nº 60: Taxa de Abandono / Redes / Municipal / 6º ao 9º Ano 

Ano 6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano 

2007 19,6 17,2 11,4 18,2 
2008 20,4 20 17,6 9,5 
2009 16 9,3 9,1 6,7 
2010 11,1 12,2 7,1 8,4 
2011 12,5 8,1 6,5 4,5 
2012 13,1 9,7 10,2 13,8 
2013 10,3 11,4 3,4 3,9 
Fonte: Mec/Inep/Deed/CSI   

 
 

Tabela nº 61: Taxa de distorção idade serie dos anos finais/Todas as redes 

 

De acordo com os gráficos e tabelas acima relacionados, observa-se que a 

meta projetada pelo IDEB para o ensino fundamental dos anos finais em 2013 era de 

4.1, porém a média alcançada foi de 3.9. Sabemos que os alunos do 5º ano tiveram 

desempenho de 28,6% em língua portuguesa e 29,5 em matemática a taxa de 

aprovação teve um acréscimo considerável em toda a rede de ensino e a taxa de 

abandono e reprovação teve uma queda em comparação com anos anteriores, 

observamos também que o sétimo ano do ensino fundamental  tem contribuído mais 

nos resultados negativos que são abandono e reprovação nos remetendo a buscar 

estratégias que venham amenizar esses resultados,o alto índice de distorção idade 

serie nos anos finais do ensino fundamental é grande em relação ao estados e 

região, com tudo a nossa taxa de rendimento tem demonstrado desempenho  

favorável em comparação com outros índices observados.   
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ENSINO MÉDIO   

Tabela nº 62 : IDEB - Resultados e Metas / Município rede estadual 

Ensino 

médio  

Ideb observado  Metas Projetadas  

Municípi

o  

2005 2007 2009 2011 2013 2005 2007 2009 2011 2013 2021 

Bom 

Jesus  

3.0 3.2 3.4 3.4  - 3.1 3.2 3.3  4.9 

Tabela nº 63: Taxa de Aprovação do ensino médio/ 

Bom Jesus do Tocantins- Rede Estadual 

Ano  1ºano 2º ano  3º ano 

2007 61.7 78,2 75,5 

2008 66.2 79,6 92 

2009 71.7 80,1 85,1 

2010 61.8 78,3 79,7 

2011 80.1 80,6 90,4 

2012 76.1 86,1 81,6 

2013 79.2 84,3 84,3 

 

Tabela nº 64: Taxa de aprovação ensino médio Pais/Região/Estado e Município. 

 

Tabela nº 65 : Taxa de Aprovação / Todas as redes / 1º ao 4º Ano do ensino 

médio 

Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

2007 61,7 78,2 75,5 0 
2008 66,2 79,6 92 0 
2009 71,7 80,1 85,1 0 
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2010 61,8 78,3 79,7 0 
2011 80,1 80,6 90,4 0 
2012 76,1 86,1 81,6 0 
2013 69,5 79,2 84,3 0 
Fonte: Mec/Inep/Deed/CSI   

 

Tabela nº 66: Taxa de Reprovação / Redes / Pública / 1º ao 4º Ano do ensino 

médio. 

Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

2007 7,8 2,8 11,7 0 
2008 0,5 0,7     0 0 
2009 2,5 6,2 1,7 0 
2010 7,1    2 6,3 0 
2011 2,5 3,9 0,6 0 
2012 3,1 3,1     5 0 
2013 3,6 6,3 7,6 0 
Fonte: Mec/Inep/Deed/CSI   

Tabela nº 67: Taxa de Abandono / Todas as redes / 1º ao 4º Ano do ensino médio 

Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

2007 30,5 19 12,8 0 
2008 33,3 19,7 8 0 
2009 25,8 13,7 13,2 0 
2010 31,1 19,7 14 0 
2011 17,4 15,5 9 0 
2012 20,8 10,8 13,4 0 
2013 26,9 14,5 8,1 0 
Fonte: Mec/Inep/Deed/CSI   

Tabela nº 68:Taxa de Abandono / Redes / Estadual / 1º ao 4º Ano 

Ensino Médio 

Ano 1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

2007 30,5 19 12,8 0 
2008 33,3 19,7 8 0 
2009 25,8 13,7 13,2 0 
2010 31,1 19,7 14 0 
2011 17,4 15,5 9 0 
2012 20,8 10,8 13,4 0 
2013 26,9 14,5 8,1 0 
Fonte: Mec/Inep/Deed/CSI   
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Tabela nº 69: Taxa de distorção idade-série - Ensino Médio 

Ano Distorção Idade-Série 

2006 65,8 
2007 65,4 
2008 59,6 
2009 59,3 
2010 61,8 
2011 58,5 
2012 56 
2013 56,6 
Fonte: Mec/Inep/DEED/CSI   
  

Tabela nº 70 : Taxa de distorção idade série Ensino Médio Pais/Região /Estado e 

Município. 

 

Fonte: Mec/Inep/Deed/CSI 

Tabela nº 71: Desempenho do exame Nacional do Ensino Médio-Enem-Redes de 

Bom Jesus do Tocantins. 

 

   Para o ensino médio, o último ano observado o IDEB  foi 2011, alcançado 3.4 

quando a meta projetada era de 3.3. Observa-se, portanto que o crescimento no 

ensino médio e de 0,1 de acréscimo. A taxa de aprovação tem apresentado um 
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aumento de 6.7 nos últimos anos enquanto que a reprovação, abandono e distorção 

diminuído em comparação a outros anos., a taxa de aprovação em comparação ao 

estado e região apresenta-se com uma pequena evolução ; Sabemos que as metas 

projetadas para o ensino médio até  2021  e de  4.9, conforme  projetado no PNE,  é 

interessante ressaltar que não são apenas números que nos interessa, mas, o 

aprendizado de com a qualidade que nossa sociedade precisa.  

A presente meta integra o Plano Municipal de Educação, porém contempla 

níveis educacional de responsabilidade do Estado e do  município    , com relação ao 

ensino médio o município atuará de forma suplementar e/ou colaborativa para 

atendimento das metas nacionalmente estabelecidas pela Lei nº 13.005/2014. 

Estratégias alcançar a meta 7 

7.1) implantar, mediante pactuação com o Governo federal, diretrizes 

pedagógicas para a educação básica com  base nacional comum dos currículos, com 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos (as) para 

cada ano do ensino fundamental , respeitada a diversidade regional, estadual e local; 

7.2)  assegurar que: 

a) no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por cento) dos 

(as) alunos (as) do ensino fundamental tenham alcançado nível suficiente de 

aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 

de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável; 

b) no último ano de vigência deste PME, todos os (as) estudantes do ensino 

fundamental e tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% 

(oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável; 

7.3) constituir, em colaboração entre a União e o Estados, um conjunto nacional 

de indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo de 

profissionais da educação, nas condições de infra-estrutura das escolas, nos recursos 

pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões 

relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino; 
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7.4) promover processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação 

básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as 

dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento 

estratégico, a melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada 

dos (as) profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática; 

7.5) revisar, atualizar  e executar o plano de ação articulado (PAR) buscando 

apoio técnico e financeiro junto ao FNDE, visando   à melhoria da gestão educacional, 

à formação de professores e professoras e profissionais de serviços e apoio 

escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e 

expansão da infra-estrutura física da rede escolar; 

7.6) aplicar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino 

fundamental, fazendo  uso dos resultados pelas escolas  para a melhoria de seus 

processos e práticas pedagógicas; 

7.7) buscar apoio junto ao MEC para desenvolver indicadores específicos de 

avaliação da qualidade da educação especial, bem como da qualidade da educação 

bilíngüe para surdos; 

7.8) desenvolver ações de acompanhamento e fortalecimento das escolas , 

priorizando ás escolas com menores índices  , de forma a atingir as metas do Ideb 

estabelecidas para cada 2 anos .  

7.9) acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores 

do sistema nacional de avaliação da educação básica e do Ideb, relativos às nossas  

escolas, assegurando a contextualização desses resultados,  bem como buscar 

alternativas para melhorar os índices. 

7.10)  implementar em parceria com o governo Federal   práticas pedagógicas 

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

a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com preferência 

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

dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas; 

7.11) assegurar transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes da 

educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante 
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renovação e padronização integral da frota de veículos, de acordo com especificações 

definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e 

financiamento compartilhado, com participação da União proporcional às 

necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo 

médio de deslocamento a partir de cada situação local; 

77.12) buscar apoio junto ao Governo federal para garantir , o acesso à rede 

mundial de computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da 

década, a relação computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de educação 

básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da 

comunicação; 

7.13) garantir apoio técnico  a gestão escolar , no que diz respeito a administração 

e prestação de contas dos recursos financeiros transferidos direto ás escolas.  

7.14) desenvolver  ações para melhorar o atendimento às escolas , em todas as 

etapas da educação básica, por meio de fornecimento de material didático-escolar, 

transporte, alimentação escolar e assistência á saúde; 

7.15) buscar parceria junto ao governo Federal para assegurar a todas as escolas 

da rede o acesso a energia elétrica, abastecimento de água tratada, esgotamento 

sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantir o acesso dos alunos a espaços para 

a prática esportiva, a bens culturais e artísticos e a equipamentos e laboratórios de 

ciências e, em cada edifício escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com 

deficiência; 

7.16) buscar a colaboração da União , através do programa nacional de 

reestruturação e aquisição de equipamentos para as escolas públicas da rede, 

visando à equalização regional das oportunidades educacionais; 

7.17) buscar mecanismos para implementação das condições necessárias à 

instalações de bibliotecas ou salas de leitura em  todas as escolas da rede,  

7.18) informatizar integralmente a gestão das escolas públicas da rede  e da 

secretaria de educação , bem como buscar  formação inicial e continuada para o 

pessoal técnico das secretarias de educação através de programa promovidos pelo 

Governo federal ; 
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7.19) desenvolver ações  de combate à violência na escola, inclusive incentivando 

a participação dos educadores em capacitação para detecção dos sinais de suas 

causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências 

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

dotado de segurança para a comunidade; 

7.20) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas 

afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis 

nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-

se a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais;  

7.21) consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais,  , 

respeitando a articulação entre os ambientes escolares e comunitários garantindo: o 

desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural; a participação da 

comunidade na definição do modelo de organização pedagógica e de gestão das 

instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de 

organização do tempo; a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de 

programa para a formação inicial e continuada de profissionais da educação; e o 

atendimento em educação especial; 

7.22) desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para educação 

escolar para as escolas do campo , incluindo os conteúdos culturais correspondentes 

às respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das práticas 

sociocultural, produzindo e disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive 

para os (as) alunos (as) com deficiência; 

7.23) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação 

formal com experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a 

educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle 

social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais; 

7.24) promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local 

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

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

como condição para a melhoria da qualidade educacional; 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2003/L10.639.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm
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7.25) Promover a articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde 

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

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

7.26) estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, 

prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional 

dos (das) profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade 

educacional; 

7.27) realizar a adesão  ao sistema estadual de avaliação da educação básica, 

com a finalidade de orientar políticas públicas e as práticas pedagógicas, com o 

fornecimento das informações às escolas e à sociedade; 

7.28) desenvolver ações de incentivo a formação de leitores e leitoras e a 

capacitação de professores e professoras, bibliotecários e bibliotecárias e agentes da 

comunidade para atuar como mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a 

especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem; 

Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de dezoito a vinte e nove anos, de 

modo a alcançar, no mínimo, doze anos de estudo no último ano de vigência deste 

Plano, para as populações do campo,  dos vinte e cinco por cento mais pobres, e 

igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados em 99,9% até o 

término deste plano. 

 

Análise situacional: 

Gráfico n° 10: Escolaridade media da população de 18 a 29 anos 
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Gráfico n° 11: Escolaridade media da população de 18 a 29 anos em área rural. 
 

 
Gráfico n° 12: Escolaridade media da população de 18 a 29 anos  entre os  
25% mais pobres . 
 

 
Gráfico n° 13: Escolaridade media da população negra e da população  de 18 a 
29 anos. 
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Tabela nº 72:População de Bom Jesus do Tocantins por localização ano e faixa 
etária 

População (1) 
(Localização  
Faixa Etária 

Ano 18 a 24 anos 25 a 34 anos 

Urbana 2000 844 723 
 2007 1.098 1.077 
 2010 1.118 1.342 

Rural 2000 983 1.119 
 2007 785 949 
 2010 973 1.190 

Total 2000 1.827 1.842 
 2007 1.883 2.026 
 2010 2.091 2.532 

 
De acordo com os gráficos analisados acima, percebe-se que o município está 

aquém dos indicadores nacional e estadual. Isso retrata um enorme desafio para 
alcançar a meta 8,  o que requer um esforço conjunto dos diversos   poderes públicos, 
tanto no que diz respeito a disponibilizar recursos necessários para atender essa 
demanda quanto á mobilização e garantia de condições para o acesso e permanência 
deste público. 

Por ser uma clientela numerosa e heterogênea exige uma diversificação nas 
ações do município e escolas de modo a trabalhar com os interesses desses 
indivíduos, a fim de tornar o ambiente escolar mais significativo e desenvolver 
competências condizentes as necessidades sociais.  

Há  de se trabalhar com estratégias e recursos atrativos ao alunado para que 
ingressem e permaneçam na escola. Por se tratar de  uma faixa etária mais avançada 
se faz necessária uma metodologia diferenciada, que valorize a diversidade cultural, a 
relação de trabalho e as condições geográficas.  

Diante do exposto elencamos 15 estratégias para alcançarmos o percentual 
definido acima. 
 

Estratégia Para Alcançar a Meta 8: 

8.1) garantir aos estudantes em situação de distorção idade-série, programas 
com metodologia específica, acompanhamento pedagógico individualizado, 
recuperação e progressão parcial, visando à continuidade da escolarização; 

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

 
8.3) divulgar e incentivar, de forma permanente , a participação em exames  

gratuito  de certificação da conclusão dos ensinos fundamentais e médios; 
 
8.4) divulgar a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das 

entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema 
sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os 
segmentos populacionais considerados; 
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8.5) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 
acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específica para os 
segmentos populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo e 
colaborar com o estados, o Distrito Federal  para a garantia de frequência e apoio à 
aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as) 
estudantes na rede pública regular de ensino; 

 
8.6) promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos 

segmentos populacionais considerados de vulnerabilidade Social, em parceria com as 
áreas de assistência social, saúde e proteção à juventude; 

 
8.7) promover a reorientação curricular numa perspectiva emancipatória 

conforme os espaços escolares e não escolares tomando como base organizacional o 
principio da totalidade do conhecimento;  

 
8.8) ampliar e fortalecer conforme a necessidade  as equipes técnico-

pedagógicas das escolas;  
 
8.9) desenvolver nos currículos a dimensão profissionalizante;  
 
8.10) fomentar com respeito às especificidades locais e culturais, buscando 

articular-se com uma perspectiva de desenvolvimento sustentável, superando a lógico 
currículo atrelado ao mercado de trabalho; 

 
8.11) assegurar ações de desenvolvimento de capacidades culturais, científicas 

artísticas, esportivas aos alunos;  
 
8.12) garantir e divulgar experiências educativas exitosas;  
 
8.13) promover a chamada pública de educandos jovens e adultos acima de 18 

anos que estão fora da escola;  
 
8.14) garantir a continuidade da escolaridade de educandos egressos da 

alfabetização;  
 
8.15) Incentivar a participação dos profissionais de educação  em formação 

inicial e continuada disponibilizados pelo MEC, que considere as   especificidade 
desta faixa etária.   
 
             8.16) promover ações de combate às discriminações étnico-racial e de 
valorização e reconhecimento da história e cultura dos africanos e afro-brasileiros e 
implementação da lei 10639/03; 
 
 
META 9: elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 

para 92,9% (noventa e dois  inteiros e nove  décimos por cento) até o final da vigência 

deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 99.0% a taxa de 

analfabetismo funcional até 2025. 
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Análise Situacional 

Gráfico n° 14:Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade. 

 

Gráfico n° 15:Taxa de analfabetismo funcional  da população de 15 anos ou 

mais de idade. 

 

Gráfico n° 16: população residente no município por faixa etária-2000 e 2010. 
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Tabela nº 73: Matrículas na Educação de Jovens e Adultos  

Ano Total 15 até 17 anos 

 

De 18 a 29 anos de 30 a 59 anos 60 anos ou 

mais 

2007 227 69 114 42 2 

2008 245 93 114 37 1 

2009 380 106 164 105 5 

2010 316 88 138 84 6 

2011 313 97 136 80 0 

2012 370 109 156 98 7 

2013 278 71 109 90 8 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela 

Educação 

 

 

Tabela nº 74:Porcentagem de matrículas no período noturno da Educação de 

Jovens e Adultos 

EJA - total 

Ano EJA diurno EJA noturno 

2007 0,4% 1 99,6% 226 

2008 0% 0 100% 245 

2009 0% 0 100% 380 

2010 0% 0 100% 316 

2011 0% 0 100% 313 

2012 15,1% 56 84,9% 314 

2013 8,3% 23 91,7% 255 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / 

Preparação: Todos Pela Educação 
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Tabela nº 75: EJA - Ensino Fundamental 

Ano EJA Fundamental diurno EJA Fundamental noturno 

2007 0,4% 1 99,6% 226 

2008 0% 0 100% 245 

2009 0% 0 100% 380 

2010 0% 0 100% 316 

2011 0% 0 100% 313 

2012 15,1% 56 84,9% 314 

2013 8,3% 23 91,7% 255 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela 

Educação 

 

 

Ao Observamos as tabelas e levando em consideração os dados fornecidos 

pelo IBGE é possível perceber que 78,7% da população de 15 anos ou mais se 

encontram alfabetizados, porém 48,4% é considerado analfabeto funcional, isto 

significa que 21,3% da população do nosso município que estão na faixa etária de 15 

anos ou mais precisa ser inserido na educação para que possamos erradicar o 

analfabetismos em nosso município , sendo necessário ainda garantir á  51,6% da 

população do município que e considerada analfabetos funcional, um processo de 

alfabetização e letramento mais eficiente   para  conseguirmos  reduzir em 99,0% o 

índice de analfabetos funcional  erradicar o analfabetismo.. 

 Nosso desafio consiste em fomentar o acesso e garantir  a permanência de 

todo público de 15 anos ou mais que ainda estão fora da escola, uma vez que   

mesmo havendo  matrículas insipiente  nessa modalidade de ensino os alunos 

abandonam por muitos motivos advindos das conseqüências do trabalho,família e a 

própria falta de interesse por parte de muitos que pensa não ser mais necessário 

adquirir este conhecimento ou de  praticas pedagógicas que desconsidera os 

interesses e especificidades deste público ;Portanto é necessária a adoção de 

metodologias diferenciadas, capazes de atender à enorme diversidade do público que 

demanda por essa modalidade de ensino . Apesar da necessidade, a quantidade de 
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matrículas integradas tem crescido muito pouco nos últimos anos. Um dos meios para 

reverter esta situação é priorizar políticas que garanta o acesso as famílias da área 

Rural integrando formas para que toda a população nesta faixa etária tenha acesso a 

escolarização. 

 

Estratégias para alcançar a meta 9 

9.1) assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que 

não tiveram acesso à educação básica na idade própria; 

9.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos analfabetos ou alfabéticos  

funcional, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e 

adultos; 

9.3) implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de 

continuidade da escolarização básica; 

9.4)  buscar junto ao entes federativos  benefício adicional no programa nacional 

de transferência de renda para jovens e adultos que freqüentarem cursos de 

alfabetização; 

9.5) realizar chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos, 

promovendo-se busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em 

parceria com organizações da sociedade civil; 

9.6) realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau 

de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade; 

9.7) fomentar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e 

adultos por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e saúde, 

inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação 

com a área da saúde; 

9.8) assegurar a participação dos profissionais de educação , em cursos  de  

formação específica dos professores da educação de jovens e adultos  e 

implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração com ente 

federativos; 

9.9) apoiar e participar de  projetos inovadores na educação de jovens e adultos 

que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas 

desses (as) alunos (as); 
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9.10) estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos 

empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a 

compatibilização da jornada de trabalho dos empregados e das empregadas com a 

oferta das ações de alfabetização e de educação de jovens e adultos; 

9.11) considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos 

idosos, com vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao 

acesso a atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de 

programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos 

idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas. 

9.12) garanti, recursos financeiros e pessoal para oferecer a merenda escolar da 

educação de jovens e adultos-EJA 

9.13) consolidar,nas instituições de ensino,uma política de formação 

permanente,especifica para professor que atua nessa modalidade de ensino-EJA e 

que este profissional seja licenciado. 

META 10: garantir no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamentais e médios, na forma 

integrada à educação profissional. 

ANÁLISE SITUACIONAL 

A presente meta integra o Plano Municipal de educação, porém contempla nível 

educacional de responsabilidade da União, do estado e do Município, no que se 

refere ao ensino Médio, a atuação municipal se dará de forma suplementar e/ou 

colaborativa para atendimento das metas nacionalmente estabelecidas pela Lei nº 

13.005/2014. 

Tabela nº 76: Percentual de matrículas de jovens e adultos, na forma integrada à 

educação profissional no ensino Fundamental, no País /Região /Estado e 

Município. 
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Tabela nº 77: Percentual de matrículas de jovens e adultos, na forma integrada à 

educação profissional no ensino Médio, no País /Região /Estado e Município 

 

 Gráfico nº 17 : Percentual de matrículas de jovens e adultos, na forma integrada 

à educação profissional geral por País /Região /Estado e Município 

 

             Cidades que tem centros de ensino fundamental e médio integrado á 

educação profissional em nosso estado: 

 Belém, Castanhal, Altamira, Marabá, Tucuruvi, Nova Marabá, Abaetetuba, Conceição 

do Araguaia, Bragança, Itaituba, Santarém. 

Os estudos apresentados pelo indicador demográfico em 2013 mostra que o 

Brasil tem 1,7%, a região norte tem 1,4%,o Pará 1,4% o mesmo percentual da região 

norte e a região do sudeste paraense na qual estamos localizados tem apenas  0,5%  

das matriculas de educação de jovens e adultos na forma integrada a educação 

profissional,  sabemos que a demanda por esse ensino e muito grande, em todo pais 

temos muitos educandos que precisam se profissionalizar  para ingressarem no 

mercado de trabalho, o  município de Bom Jesus do Tocantins  não oferece essa 

modalidade de ensino ; e  pelos números fornecidos nas pesquisas observamos que 

o   percentual de vagas no  ensino integrada a educação profissional é pouco 

oferecido em nosso pais . 
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Considerando que a meta contempla diferentes níveis de ensino, o que   

conseqüentemente envolve as diversas esferas governamentais , o Município atuará   

em regime de colaboração com a União e o Estado , e se encarregará de fomentar 

matriculas dos educandos do ensino fundamental  quando houver  instituição que 

ofereça em locais próximos ou em nosso município, visando atender  aquele ou 

aquela que  dela necessita e  nem sempre tem condições de se deslocar ou se 

manter  em outras localidades . 

ESTRATÉGIAS: 

10.1) estimular a participação de jovens e adultos em  programas nacional e ou 

estadual de oferecidos pelo governo federal e estadual voltado à conclusão do ensino 

fundamental integrada à educação profissional. 

10.2) articular junto aos órgãos competentes do governo as matrículas na 

educação de jovens e adultos, de modo a estimular formação inicial e continuada de 

trabalhadores com a educação profissional,  

10.3) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação 

profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público da 

educação de jovens e adultos e considerando suas  especificidades; 

10.4) conhecer e estimular a diversificação curricular da educação de jovens e 

adultos, articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e 

estabelecendo inter-relações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, 

da tecnologia e da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço 

pedagógicos adequados às características desses alunos e alunas; 

10.5) fomentar junto ao governo federal a produção de material didático, o 

desenvolvimento de currículos e metodologias específicas, os instrumentos de 

avaliação, o acesso a equipamentos e laboratórios e a formação continuada de 

docentes da rede pública que atuam na educação de jovens e adultos articulada à 

educação profissional; 

10.6) fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para 

trabalhadores e trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime 

de colaboração e com apoio de entidades privadas de formação profissional 

vinculadas ao sistema sindical e de entidades sem fins lucrativos de atendimento à 

pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade; 
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META11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinqüenta por cento) da 

expansão no segmento público.  

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

Tabela nº 78: Matricula de Educação Profissional Técnica Rede Geral: 

 

Tabela nº 79: Percentual de Matriculas de educação profissional Técnica da 

rede Publica : 

 

Observação: não existem dados regionais, estaduais e Municipais, para este 

indicador; 

Tabela nº 80: Bom Jesus do Tocantins/ Forma de articulação com o Ensino 

Médio 

Ano Integrada Concomitante Subseqüente 

 

2008  0 0 0 

2009  0 0 0 

2010 0 0 0 

2011  0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 
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Tabela nº 81: Bom Jesus do Tocantins / Matrículas de Educação Profissional 

Técnica na rede federal: 

Ano  Total de matriculas 

2007 0 

2008  0 

2009  0 

2010 0 

2011  0 

2012 0 

2013 0 

 

A presente meta integra o Plano Municipal de Educação, porém contemplam nível 

educacional de responsabilidade da União, cabendo ao Município, atuação 

suplementar e/ou colaborativa para atendimento das metas nacionalmente 

estabelecidas pela Lei nº 13.005/2014. 

Nestes indicadores, observamos que o número total de matrículas na Educação 

Profissional Técnica, a nível nacional, regional e estadual, vem apresentado avanços 

significativos nos últimos sete anos, Por outro lado, ao que parece a qualidade deste 

ensino, no que se refere á rede pública não tem acompanhado esta evolução. A meta 

11 do PNE propõe triplicar o número de matriculas de educação técnica profissional, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinqüenta por cento) da 

expansão no segmento público. 

Analisando os dados municipais fica evidente que não existem no município 

matriculas relativas a educação técnica profissional em nível médio ou outro 

segmento , seja ela pública ou privada. 

        Assim considerando a realidade do município, a relevância deste ensino para o 

processo do trabalho produtivo na atualidade e o fato de que a sua oferta não é de 

governabilidade do Município, propomos em caráter colaborativo 6 estratégias 

,através das quais  buscaremos alternativas e parcerias  para que nossos munícipes 

tenham acesso a educação técnica profissionalizante em articulação com o ensino 
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médio, estabelecimentos públicos e privados, escolas técnicas, agro técnicas, centros 

de formação profissional, associações, escolas, entre outros  .  

 

ESTRATÉGIAS:  

 

11.1) fomentar  a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível 

médio na rede pública estadual de ensino e instituições privadas; 

11.2)  divulgar   a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica 

de nível médio pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao 

sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com 

deficiência, com atuação exclusiva na modalidade; 

11.3) divulgar e orientar o público alvo sobre possíveis  ofertas de financiamento 

estudantil à educação profissional técnica de nível médio oferecida em instituições 

privadas de educação superior; 

11.4) divulgar entre as populações do Campo e comunidades indígenas, ofertas   

de  ensino médio gratuito integrado à formação profissional para estas  populações e  

comunidades , de acordo com os seus interesses e necessidades; 

11.5) divulgar possíveis  ofertas de educação profissional técnica de nível médio 

para as pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação; 

11.6) buscar junto ao governo Federal  possibilidades de investimento em 

programas de assistência estudantil e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando 

a garantir as condições necessárias à permanência dos (as) estudantes e à conclusão 

dos cursos técnicos de nível médio; 

  

11.7) divulgar a oferta de cursos de educação profissional técnica de nível médio, na 

modalidade educação a distância, oferecidos pelo governo Estadual com a finalidade 

de ampliar a oferta e democratizar o acesso à educação profissional pública e 

gratuita, com padrão de qualidade; 

Meta 12  Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 32.2 % e a taxa 

líquida para 10,7 % da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta 

e expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público. 
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ANÁLISE SITUACIONAL 
 

Tabela nº 82: Porcentagem de matrículas na Educação Superior em 

relação à população de 18 a 24 anos 

 
Para o cálculo do indicador foram consideradas todas as matrículas em cursos de 
graduação, mestrado e doutorado, em relação à população na faixa etária de 18 a 24 
anos. 
   

       Tabela nº 83:  Porcentagem de matrículas da população de 18 a 24 anos na 

Educação Superior. 

 

Para  o cálculo do indicador foram consideradas as matrículas em cursos de 

graduação, mestrado e doutorado de estudantes na faixa etária de 18 a 24 anos, em 

relação à população nesta mesma faixa etária. 

 
Tabela nº 84: Porcentagem de matrículas novas na Rede Pública em relação ao 
total de matrículas novas na Educação Superior: 
 

 
 
Neste indicador, podemos observar o número de matrículas criadas entre um 

ano e outro (entre 2012 e 2013) na Educação Superior e que são da Rede Pública. 

Além de quanto este valor representa percentualmente em relação ao total de 

matrículas criadas. Como podemos verificar, no Brasil, foram criadas 35.151 

matrículas entre 2012 e 2013 na Rede Pública do Ensino Superior, que correspondem 

a 13% das novas matrículas no período. 

 Observamos ainda nos indicadores acima, o acesso à educação superior, 

sobretudo da população de 18 a 24 anos, vem sendo ampliado no Brasil, mas ainda 

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/12-ensino-superior/indicadores#tab25
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/12-ensino-superior/indicadores#tab25
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/12-ensino-superior/indicadores#tab25
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estamos longe de alcançar as taxas dos países desenvolvidos. A Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios (PNAD), de 2011, registrou que a taxa bruta atingiu o 

percentual de 27,8%, enquanto a taxa líquida chegou a 14,6%. O PNE (2001-2010) 

estabelecia, para o final da década, o provimento da oferta de educação superior 

para, pelo menos, 30% da população de 18 a 24. Apesar do avanço observado, o 

salto projetado pela Meta 12 do novo PNE, que define a elevação da taxa bruta para 

50% e da líquida para 33%, revela-se extremamente desafiador. 

O desafio é ainda maior quando observamos as taxas por estado e por região, 

sobretudo nas regiões Nordeste e Norte do Brasil. 

No município de Bom Jesus do Tocantins esta realidade não  existe a oferta 

deste nível e por ser de responsabilidade de instituições federais, estaduais ou 

privadas, a oferta fica vinculada às decisões de expansão destas instituições. Por ser 

considerado município de pequeno porte, não vislumbramos possibilidade de garanti-

lo nos próximos dez anos, atualmente a população desta faixa etária depende da 

oferta do ensino superior em  cidades próximas  e especialmente de interiorização 

para dar continuidade a sua escolarização.  

Não localizamos dados sobre o número de alunos concluintes do ensino médio 

em Bom Jesus do Tocantins que tem acesso ao nível superior, sabe-se   ,  que a 

maioria não tem condições financeiras para  custear despesas com uma universidade 

particular e que apenas uma  pequena parcela consegue vencer as barreiras 

impostas, pelo sistema seletivo das instituições públicas.  

Esta meta integrará o Plano municipal de educação, porém o ensino superior é 

de responsabilidade da União, o município atuará de forma   colaborativa , assim 

elaboramos estratégias de suporte aos munícipes para que tenham  acesso aos 

cursos oferecidos a distância ou em outro município da região , Buscando  parcerias 

com as instituições de ensino superior público e privado especialmente em termos de 

interiorização da educação superior, para num esforço colaborativo elevarmos as 

taxas de acesso  e a qualidade da oferta; para atendimento das metas nacionalmente 

estabelecidas pela Lei nº 13.005/2014.  

 

Estratégia Para Alcançar a Meta 12 

 

12,1); divulgar junto aos alunos concluintes do ensino médio, ofertas de vagas na 

educação superior pública,gratuita, disponibilizados por meio da rede federal de 
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educação superior, da rede federal de educação profissional e do sistema 

Universidade Aberta do Brasil. 

 

12.2); Buscar parcerias junto aos governos Federal e Estadual   para  ampliar a oferta 

de transporte escolar aos alunos universitários que dependem deste para ter acesso a 

cursos de nível superior em municípios próximos . 

12.3); Promover ações de incentivo, mobilização e orientações aos estudantes sobre 

os programas do Governo Federal como FIES e PROUNI.  

12.4) Buscar parcerias junto as instituições públicas e privadas para promover cursos 

preparatório para ingresso no ensino Superior; 

12.5) manter a oferta de transporte escolar para alunos que realizam as avaliações 

externa (ENEM ) em municípios Pólo. 

12.6 ) mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível 

superior, destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências e 

matemática, considerando as necessidades do desenvolvimento do País, a inovação 

tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica. 

Meta 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. 

 
Análise situacional: 

 
Gráfico nº  17 : Porcentagem de mestres e doutores no corpo docente das 
instituições de educação superior. 
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 Tabela nº 85 :  Porcentagem de mestres e doutores no corpo docente das 
instituições de educação superior por País/Região e Estado. 
 

                 
         
 A presente meta integra o Plano Municipal de Educação, porém contempla nível  

educacional de responsabilidade da União, cabendo ao município, atuação 

suplementar e/ou  colaborativa para atendimento das metas nacionalmente 

estabelecidas pela Lei nº 13.005/2014. 

 

                                   

Estratégias para alcançar a meta 13: 

 

13.1). Participar, por meio de regime de colaboração, do aperfeiçoamento do Sistema 

Nacional de Avaliação de Educação Superior (SINAES); 

 

13.2.) Estimular a participação de estudantes no Exame Nacional de Desempenho de 

Estudantes (ENADE);  

 

13.3). Colaborar para a ampliação da oferta do ENADE, de modo que sejam avaliados 

100%  dos estudantes e das áreas de formação; 

 

13.4). Apoiar a formação de consórcios de instituições públicas de educação superior, 

com vistas a potencializar a atuação regional; 

 

13.5). Colaborar com o governo federal no que se refere a promoção da  formação 

inicial e continuada dos(as) profissionais técnico-administrativos da educação superior 

pública; 
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 META 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. 

ANÁLISE SITUACIONAL 

Tabela nº 86 : Número de mestre titulado 

 

Tabela nº 87 : Número de doutores titulados 

 

A presente meta integra o Plano Municipal de Educação, porém contempla nível 

educacional de responsabilidade da União, cabendo ao município, atuação 

suplementar e/ou colaborativa para atendimento das metas nacionalmente 

estabelecidas pela Lei nº 13.005/2014. 

Estratégias para alcançar a meta  14 : 

 

14.1) , apoiar  atuação articulada entre as agências estaduais de fomento à pesquisa 

e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes),  

 

14.2) divulgar junto ao publico alvo a expansão do financiamento estudantil por meio 

do FIES à pós-graduação stricto sensu;  

 

14.3) apoiar a criação de mecanismos que favoreçam o acesso das populações do 

campo, das comunidades indígenas e pessoas com deficiência a programas de 

mestrado e doutorado, de forma a reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais;  

14.4 )apoiar as IES, na utilização de metodologias, recursos e tecnologias de 

educação a distância, em cursos de pós-graduação stricto sensu, garantida inclusive 

para as pessoas com deficiência, na vigência do PME; 
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14.5) Apoiar  a criação de mecanismos que favoreçam o acesso das populações do 

campo, das comunidades indígenas e pessoas com deficiência a programas de 

mestrado e doutorado, de forma a reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais; 

 

META 15: Contribuir, em regime de colaboração entre a União e o Estado, no prazo de 1 (um)  

ano de vigência deste PME, política nacional de formação dos profissionais da educação de 

que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam 

formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

Tabela nº 88: Situação do município em relação à formação de 

professores nos anos de 2014 e 2015, levando em consideração as 

especificidades. 

ANO TOTAL 

GERAL 

COM 

SUPERI

OR( %) 

SEM NIVEL 

SUPERIOR% 

COM PÓS 

GRADUAÇÃO( 

%) 

TOTAL 

EFETIV

O 

EFETIVOS C 

NIVEL 

SUPERIOR (%) 

TOTAL 

CONTRAT

ADO 

CONTRATADOS 

COM NIVEL 

SUPERIOR 

2014 158 74% 11% 3% 127 80% 31 38% 

2015 150 78% 12% 6% 122 85% 28 46% 

 

Tabela nº 89: Professores da Educação Infantil por etapa / nível de escolaridade/ 

todas as redes. 

Ano Ens. 

Fundamental 

Ens. Médio - 

Normal/Magistério 

Ensino 

Médio 

Ensino 

Superior 

2007     0%  0              65,2%15    4,3% 1                             30,4%7 

2008         0% 0 57,7% 15      7,7% 2                     34,6% 9 

2009    3,6% 1 50% 14   10,7% 3                              35,7% 10 

2010     0% 0 50% 14   7,1% 2                                  42,9% 12 

2011          0% 0                 51,7% 15                                3.4% 1 44,8% 13 

2012    0% 0 53,6% 15         10,7%3        35,7% 10 

2013    0% 0 53,1% 17 21,9% 7        25%  8 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art61.
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Tabela nº 90: Porcentagem e quantidade de professores da Educação Básica 

com curso superior; 

Ano Com superior  Sem 

licenciatura 

 Com 

licenciatura 

2008 53,6% 75 5% 7 48,6% 68 

2009 51,6% 79 20,3% 31 31,4% 48 

2010 49,1% 78 17% 27 32,1% 51 

2011 56% 89 1,9% 3 54,1% 86 

2012 49,1% 83  1,8% 3 47,3% 80 

2013 45,4% 89 1,5% 3 43,9% 86 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

Tabela nº 91: Porcentagem de professores dos anos finais do Ensino 

Fundamental que tem licenciatura na área em que atuam: 

Ano Total Com 

superior 

Com 

licenciatura 

Com licenciatura na área em 

que atua: 

2009  100% 83 47% 39 7,2% 6 3,6% 3 

2010  100% 81 44,4% 36     3,7% 3 3,7% 3 

2011 100%

 115 

38,3% 44 37,4% 43 21,7% 25 

2012  100%

 119 

25,2% 30 22,7% 27 16,8% 20 

2013 100% 

125  

33,6% 42 27,2% 34 20% 25 

 Fonte: Mec/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 
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Tabela nº 92: Porcentagem de professores do Ensino Médio que tem 

licenciatura na área em que atuam: 

Ano  Total  Com superior Com 

licenciatura 

Com licenciatura na área em que 

atua 

2009 100% 34 97,1% 33 2,9% 1 0%   0 

2010 100% 44 97,7% 43 22,7% 10 0%   0 

2011 100% 43 100% 43 93% 40 48,8%  21 

2012 100% 49 89,8% 44 81,6% 40 44,9% 22 

2013 100% 62 95,2% 59 82,3% 51 40,3%  25 

            

Fonte: Mec/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação:  

Ao Fazer a leitura do gráfico do ano de 2014 , percebe-se que há um total de 

158 professores em nosso município, dos quais 78% possuem nível superior, destes, 

3% com pós_graduação e 11% não possuem graduação. Considerando os efetivos: 

80% dos professores possuem nível superior, no que se referem os contratados 38% 

tem nível superior e que 62% apenas nível médio.  

No levantamento realizado em de 2015, demonstra um total de 150 

professores, onde 78% possuem nível superior, dos quais 6% com pós_graduação; 

12% não possuem nível superior, sendo um total de 122 efetivos dos quais 85% são 

graduados e um quantitativo de 28 contratados dos quais 46% possui nível superior. 

Comparando os dados dos últimos dois anos, no geral o município reduziu o 

numero de professores incluindo os contratados, e que o número de servidores com 

pós-graduação aumentou 3%, conclui-se também que o número de servidores com 

nível superior subiu de 80% para 85%, sendo que dos professores sem graduação a 

grande maioria estão cursando. Neste sentindo temos boa perspectiva com relação a 

atingir a meta. Assim pensou-se em estratégias que incentivem a participação e 

permanência dos profissionais de educação em cursos de formação inicial e 

continuada nas suas respectivas áreas de atuação considerando as demandas da 

rede. 
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Estratégias para alcançar a meta 15: 

15.1) Realizar periodicamente  diagnóstico das necessidades de formação de 

profissionais da educação e da capacidade de atendimento, por parte de instituições 

públicas e comunitárias de educação superior existentes nos  Municípios próximos, e 

definindo obrigações recíprocas entre os partícipes; 

15.2) divulgar , apoiar e garantir  a participação de profissionais da educação em    

cursos de formação inicial e continuada, ofertados pelas IES Públicas; 

15.3) divulgar e incentivar a participação dos Profissionais da educação em  

programas do Governo Federal, específicos para formação de profissionais da 

educação para as escolas do campo e para a educação especial; 

15.4) Participar em regime de colaboração  da construção da política nacional de 

formação continuada para os profissionais da educação   de outros segmentos que 

não os do magistério.  

15.5) Promover a participação dos profissionais da educação em cursos  formação 

continuada para os profissionais da educação   de outros segmentos que não os do 

magistério oferecidos pelo Governo federal. 

15.6) apoiar  parcerias entre as instituições públicas e privadas de educação 

básica e os cursos de licenciatura, para que os(as) acadêmicos(as) realizem 

atividades complementares, atividades de extensão e estágios nas escolas, visando 

ao aprimoramento da formação dos profissionais que atuarão no magistério da 

educação básica; 

 

META 16: formar em nível de pós-graduação, 30% (trinta por cento) dos professores 

da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos (as) 

os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de 

atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações da nossa 

rede de ensino. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

A presente meta integra o Plano Municipal de Educação, porém contempla nível 

educacional de responsabilidade da União, cabendo ao Município, atuação 

suplementar e/ou colaborativa para atendimento das metas nacionalmente 

estabelecidas pela Lei nº 13.005/2014.  
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Tabela nº 93: Porcentagem de professores atuantes na rede Municipal por nível 

de escolaridade; Bom Jesus do Tocantins ano 2014 e 2015:  

 

 

 

Após análise dos indicadores acima, constatamos que nosso município possui apenas 

6% dos professores formados em nível de pós-graduação, neste sentido pretende-se 

fomentar, de forma colaborativa a participação dos profissionais em cursos de pós 

graduação e nos programas de formação continuada, objetivando a valorização dos 

profissionais de educação e conseqüentemente qualidade da educação. 

 

Estratégias para alcançar a meta 16: 

 

16.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para 

dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a participação 

dos professores nas respectivas oferta por parte das instituições públicas de 

educação superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação do Estado 

e do governo Federal ; 

16.2) articular com as IES públicas e privadas a oferta, na sede e/ou fora dela, de 

cursos de formação continuada, presenciais e/ou a distância, com calendários 

diferenciados, para educação especial, gestão escolar, educação de jovens e adultos, 

educação infantil, educação escolar indígena, educação no campo, educação escolar 

quilombola e educação e gênero, a partir do primeiro ano de vigência do PME;  

ANO TOTAL 

GERAL 

COM SUPERIOR 

( %) 

SEM NIVEL 

SUPERIOR% 

COM  

PÓS 

GRADUAÇÃO( %) 

TOTAL 

EFETIVO 

EFETIVOS C 

NIVEL 

SUPERIOR( %) 

2014 158 74% 11% 3% 127 80% 

2015 150 78% 12% 6% 122 85% 
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16.3) Incentivar a participação dos docentes , em formação continuada   em todas as 

áreas de ensino, idiomas, Libras, Braille, artes, música e cultura, promovidos pelo 

Governo estadual conforme previsto no PEE.  

16.4) criar mecanismo para utilização dos acervos de obras didáticas, paradidáticas e 

de literatura e de dicionários, e programas específico de acesso a bens culturais, 

incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, disponibilizados pelo 

governo federal , para os professores e as professoras da rede pública de educação 

básica, favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da 

investigação; 

16.5) divulgar e incentivar o uso do  portal eletrônico para subsidiar a atuação dos 

professores e das professoras da educação básica, disponibilizando gratuitamente 

materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato 

acessível; 

16.6) viabilizar as condições para garantir a participação dos professores e 

professoras nos cursos de pós- graduação  ofertadas pelo Governo Federal ; 

16.7) promover em regime de colaboração com a união e o estado a formação inicial 

e continuada do pessoal técnico e administrativo, que atuam nas unidades de ensino 

público. 

 

META 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 

PME. 

 

ANÁLISE SITUACIONAL 

A presente meta integra o Plano Municipal de Educação, porém contemplam nível 

educacional de responsabilidade da União, cabendo ao Município, atuação 

suplementar e/ou colaborativa para atendimento da meta 17 nacionalmente 

estabelecida pela Lei nº 13.005/2014. 
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Gráfico nº 18: Razão entre salários dos professores da educação básica, na 

rede pública ( não federal ), e não professores com escolaridade equivalente. 

Brasil, Norte e Pará. 

 

 Tabela nº 94: Porcentagem de professores anos iniciais por quantidade de 

estabelecimentos em que trabalham Rede Pública / Total 

Ano  1 

estabelecimento  

2 

estabelecimento  

3 ou mais 

estabelecimento 

2007 87%     94 12,1% 13 0% 0 

2008 90%    126 10%    14 2,6%4 

2009 85%    130 12,4% 19 2,6% 4 

2010 81,1% 129 15,7% 25 3,1% 5 

2011 93,1% 148 6,3%   10 0,6% 1 

2012 89,9% 152  5,9%   10 4,1% 7 

2013 88,6% 171 8,8%   17 2,6% 5 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 Tabela nº 95: Porcentagem de professores anos finais por quantidade de 

estabelecimentos em que trabalham Rede Pública / Total 

Ano  1 

estabelecimento  

2 

estabelecimento  

3 ou mais 

estabelecimento 

2007 94,2% 65 5,8% 4 0% 0 

2008 91,8% 67  8,2% 6 0% 0 

2009 92,7% 76 7,3% 6 0% 0 

2010 79,5%93 17,1% 20 3,4%4 

2011 94,3% 100 4,7% 5 0,9% 1 
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2012 92% 104  4,4% 5 3,5% 4 

2013 89,8% 106 7,6% 9 2,5% 3 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

Tabela nº 96: Porcentagem de professores ensino médio por quantidade de 

estabelecimentos em que trabalham Rede Pública Estadual/ Total 

Ano  1 

estabelecimento  

2 

estabelecimento  

3 ou mais 

estabelecimento 

2007 70,7% 29 29,3% 12 0% 0 

2008 80,8% 59 19,2% 14 0% 0 

2009 72% 54 22,7% 17 5,3%4 

2010 62,1% 36 34,5% 20 3,4% 2 

2011 85,7% 48 14,3%8 0% 0 

2012 81,4% 48  13,6% 8 5,1% 3 

2013 81,3%65 13,8%11 5%4 

 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

Gráfico nº 19: Percentual de professores da educação básica com pós-

graduação lato Sensu ou Stricto Sensu. 
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Tabela nº 97: Percentual de professores da educação básica com pós-

graduação lato Sensu ou Stricto Sensu, comparativa ano 2007 / 2013 

 

Dos professores atuantes na educação observamos os dados fornecidos pelo 

censo ano 2013, vemos que 89% que corresponde a 106 dos profissionais trabalha 

em um único estabelecimento de ensino e que 7,6% equivale a 9 profissionais 

trabalham e dois estabelecimento de ensino 2,5% que corresponde a 3 profissionais 

trabalham em 3 ou mais estabelecimento. 

Na esfera municipal e na rede estadual nos deparamos com 81,3% dos 

profissionais que corresponde a 65 professorem, 13,8% que são 11 professores e 

mostrando que cresce o numero de profissionais do magistério que extrapolam a 

carga horária para conseguirem um salário que equiparem aos demais profissionais. 

Neste sentido e preciso pensar em ações que possibilitem a estes profissionais 

melhores remunerações sem que necessite trabalhar em várias escolas ou esferas.  

As estratégias a seguir visam contribuir com esta conquista aos profissionais do 

magistério. 

Estratégias para alcançar a meta 17:  

 

17.1) Garantir a participação de representantes do Município no fórum 

permanente, para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso 

salarial nacional para os profissionais do magistério público da educação básica; 

17.2) garantir o acompanhamento da evolução salarial por meio de indicadores da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, periodicamente divulgados 

pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE; 

17.3) Buscar a assistência financeira específica da União  para implementação de 

políticas de valorização dos (as) profissionais do magistério, em particular o piso 

salarial nacional profissional. 
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17.4 assegurar a valorização salarial, com ganhos reais, para além das 

reposições de perdas remuneratórias e inflacionárias, em busca da meta de 

equiparação da média salarial de outros profissionais de mesmo nível de escolaridade 

e carga horária, até o sexto ano de vigência  deste PME; 

 

Meta 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a alteração do plano de carreira para os 

(as) profissionais da educação infantil e do ensino fundamental da rede pública, tomar 

como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos 

termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

 

Análise situacional: 

Tabela  nº 98: Indicadores da Educação Básica da localidade 
 

Ano Estabelecimentos Matrículas Docentes Turmas 

2007 18 3.898 105 146 

2008 17 3.890 137 163 

2009 17 4.093 144 186 

2010 15 4.274 149 187 

2011 15 4.087 155 189 

2012 15 4.045 158 190 

2013 17 3.983 186 205 

2014 18 3.710 193 202 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela 
Educação 

 

Tabela nº 99: Existência de ações de regulamentação e de valorização da 
carreira do magistério 
 

Ano Adota medidas de valorização? 

2006 Sim 

2009 Sim 

Fonte: IBGE/Munic  
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Tabela  nº 100: Porcentagem de professores da Rede Pública ocupantes de 
cargos de provimento efetivo 

Rede Pública 

Ano Total Municipal Estadual Federal 

2011 56% 89 64,2% 68 42,9% 24  0 

2012 47,3% 80 54% 61 37,3% 22  0 

2013 38,9% 75 49,2% 58 26,3% 21  0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela 
Educação 

 

Tabela  nº 101: Porcentagem de professores atuantes na rede Municipal por 

nível de escolaridade: 

 

O PCCR - Plano de Cargos e Carreira de Remuneração do Magistério – do 

município de Bom Jesus do Tocantins foi instituído pela Lei Nº 0265/02 de 29 de maio 

de 2002, porém apenas os professores da educação infantil e do ensino fundamental 

das séries iniciais é que são amparados pelo mesmo. Considerando o advento da 

municipalização do ensino fundamental anos finais  ocorrido no ano de 2010 e a Lei 

do Piso Salarial  Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008 faz se necessário a revisão e a 

adequação do plano existente, que considere este novo contexto da educação , 

tomando como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, 

nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

 

Estratégias para alcançar a meta 18: 
 

18.1) garantir  no prazo de 01 anos deste PME, a revisão do  plano de 

Carreira para os (as) profissionais do magistério da rede pública municipal, 

observados os critérios estabelecidos na Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, com 

ANO TOTAL 

GERAL 

COM SUPERIOR 

( %) 

SEM NIVEL 

SUPERIOR% 

COM  

PÓS 

GRADUAÇÃO ( %) 

TOTAL 

EFETIVO 

EFETIVOS C 

NIVEL 

SUPERIOR  %) 

NÃO 

DOCENTES 

EFETIVOS 

2014 158 74% 11% 3% 127 80% 73  84% 

2015 150 78% 12% 6% 122 85% 115  74% 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11738.htm
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implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único 

estabelecimento escolar até 2025; 

 
18.2) estruturar a rede pública municipal de modo que, até o início do terceiro ano de 

vigência deste PME, oitenta e cinco por cento, no mínimo, dos respectivos 

profissionais do magistério e oitenta por cento, no mínimo, dos respectivos 

profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento 

efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados; 

 

18.3) implantar, na rede pública municipal acompanhamento dos profissionais 

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

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

estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso de formação continuada,na 

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

ensinados e as metodologias de ensino de cada disciplina; 

 

18.4) realizar anualmente em regime de colaboração com o ministério de educação, a 

partir do segundo ano de vigência deste PME , o censo dos (as) profissionais da 

educação básica de outros segmentos que não os do magistério; 

 

18 5) considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo no 

provimento de cargos efetivos para essas escolas; 

 

18.6) estimular a existência de comissão permanente de profissionais da educação do 

sistema de ensino, para subsidiar os órgãos competentes na revisão, reestruturação e 

implementação do plano de carreira; 

 

18 7) assegurar anualmente a realização de estudos financeiros visando a  revisão e 

atualização da remuneração dos profissionais do magistério , em consonância com o 

plano de cargos e carreira da categoria. 

 

Meta 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 
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consulta pública à Comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, buscando 

recursos e apoio técnico da União para tanto. 

 
Analise Situacional 
 
 
Tabela nº 102: Existência de instrumentos de Gestão Democrática nos 
municípios. 
 

 
 
 
 
Tabela nº103:  existência e atuação do conselho municipal de Educação: 
 

 
 
           A tabela 103, retirada do observatório do PNE, indica a existência de conselho 

Municipal de Educação em Bom Jesus do Tocantins, entretanto, este órgão não 

existe efetivamente no município que ainda é regulamentado pelo Conselho Estadual 

de Educação do Pará. 
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Tabela nº 104: Forma de elaboração do Projeto Pedagógico da Escola. 

 
 
Tabela nº 105: forma de escolha do diretor segundo questionário de diretores da 
Prova Brasil – 2013 
 

 
 
       A gestão democrática da educação nas instituições educativas e nos sistemas de 

ensino é um dos princípios constitucionais garantidos ao ensino público, segundo o 

art. 206 da Constituição Federal de 1988. Por sua vez, a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB – Lei nº 9.394/1996), confirmando esse princípio e 

reconhecendo a organização federativa, no caso da educação básica, repassou aos 

sistemas de ensino a definição de normas de gestão democrática, explicitando dois 

outros princípios a serem considerados: a participação dos profissionais da educação 

na elaboração do projeto político-pedagógico da escola e a participação das 

comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.  

A gestão democrática da educação envolve, portanto, a garantia de marcos 

legal por meio da regulamentação deste princípio constitucional em leis específicas 

pelos entes federativos (o que é reforçado pelo PNE) e a efetivação de mecanismos 

concretos que garantam a participação de pais, estudantes, funcionários, professores, 

bem como da comunidade local na discussão, elaboração e implementação de planos 

de educação, de planos e projetos político-pedagógicos das unidades educacionais, 

assim como no exercício e efetivação da autonomia dessas instituições em 

articulação com os sistemas de ensino. 

No que se refere às normas de gestão democrática e regulamentação do seu 

sistema de ensino o município de Bom Jesus do Tocantins, por não possuir  conselho 

Municipal de Educação, continua atrelado ao Conselho de Educação do  Estado do 
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Pará e dele depende para  autorizar e reconhecer   suas escolas, bem como 

regulamentar  seus processos .  

Com relação ao princípio da participação dos profissionais da educação na 

elaboração dos projetos pedagógicos das escolas e a participação das comunidades 

escolares e locais em conselhos escolares ou órgão equivalente. Observamos que 

das 14 escolas Municipais, apenas quatro possuem projeto político pedagógico 

construído com a participação dos profissionais de educação, as demais estão em 

processo de elaboração e embora  12 escolas  possuem  conselhos escolares 

legalmente constituindo, a participação destes colegiados, salvo as exceções,  ainda 

se restringe   a função de unidade executora, com pouco ou nenhum envolvimento  

nos processos de elaboração e acompanhamento dos projetos político e pedagógico 

de suas escolas. 

No que tange ao acompanhamento e controle social, o município conta com a 

participação do Conselho do FUNDEB e CAE, que por sua vez tem encontrado 

dificuldades em exercer seu papel na integra, devido muitas vezes a falta de 

conhecimento e formação que lhes garantem autonomia para desenvolver suas 

funções. 

  Assim, visando atingir a meta em questão, elencamos 7 estratégias, que 

deverão ser assumidas de forma a   favorecer a melhoria da qualidade da educação e 

de aprimoramento das políticas educacionais que considere os princípios legais da 

gestão democrática.  

Estratégias para alcançar a meta 19: 

19.1) Constituir  o Conselho Municipal de Educação , até o segundo ano de vigência 

deste PME.  

19.2) Incentivar a participação  em  programas de apoio e formação aos (às) 

conselheiros (as) dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, 

dos conselhos de alimentação escolar, garantindo a esses colegiados recursos 

financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas 

à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções; 

19.3) Promover periodicamente   conferências municipais, com o intuito de efetuar o 

acompanhamento e possíveis redirecionamentos na  execução deste PME ; 

19.4) Garantir condições para o  fortalecimento dos conselhos escolares e do  

conselho municipal de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na 

gestão escolar e educacional, fomentando  a participação dos conselheiros em 
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programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de 

funcionamento autônomo; 

19.5) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e 

seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, 

planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos 

pais na avaliação de docentes e gestores escolares; 

19.6) Manter e ampliar o apoio técnico aos gestores e conselhos escolares  , visando 

o favorecimento  dos  processos de autonomia pedagógica, administrativa e de 

gestão financeira nos estabelecimentos de ensino; 

19.7) Incentivar a participação dos gestores em  programas de formação de diretores 

e gestores escolares,  

15.8) garantir na revisão do PCCR, critérios para forma de escolha dos diretores 

escolares e exercícios de gestão  que considere :  mérito  por  desempenho, formação 

em  gestão escolar   e experiência  em docência . 

19.9) realizar anualmente o planejamento para utilização dos recursos financeiros 

destinados á educação, considerando as prioridades e estratégias deste PME , bem 

como as leis  e resoluções que regulamentam  o uso deste recursos ,  garantindo a 

participação dos conselhos de controle social e a autonomia do Secretário Municipal 

de Educação. 

 

META 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 deste PME e, no mínimo, o 
equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.  
 
ANÁLISE SITUACIONAL: 
 
Tabela nº 106 Investimento público direto em Educação por aluno 

 
 

Investimento público direto em Educação por aluno  
Porcentagem do investimento público direto em Educação em relação ao 
Produto Interno Bruto 
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 Tabela nº 107 :Porcentagem do investimento público total em Educação em 
relação ao Produto Interno Bruto 

                       
 

 

Tabela  nº 108  Fontes de financiamento : existência de Fundo de Financiamento 
Municipal de Educação . 

 
 

Tabela nº 109 : Fontes de Financiamento da educação Municipal  
 

RECURSO EXERCÍCIO VALOR 
CREDITADO 
EXERCÍCIO 

MODALIDADE 
DE ENSINO 
ATENDIDO  

OBJETIVO/ 
FINALIDADE 
DO RECURSO 

 
FUNDEB 

2012 
 

6.959.164,90  
Educação infantil 
Ens. Fundamental 
EJA 
Mais educação 
Ed Especial 

Pagamento dos 
profissionais da 
educação, 
Manutenção da 
educação infantil 
Ensino 
fundamental e EJA 
Ed. Especial 

2013 6.779.375.70 

2014 7.521.807,20 

SALÁRIO EDUCAÇÃO 2012  187.940,18 Educação 
infantil 
Ens. 
Fundamental 
Ens.Medio, ED. 
Indígena,EJA 
,Mais educação     
Ed especial 

 

 
r  

Ensino 
fundamental e EJA 
Ed. Especial 

2013 223.202,42 

2014 243.338,13 

PNAE 2012 311.640,00 Educação Custear 
despesas com 

https://br-mg6.mail.yahoo.com/neo/b/message?sMid=0&fid=Sent&sort=date&order=down&startMid=0&filterBy=&.rand=969484798&midIndex=0&mid=2_0_0_2_726054_ALxK2kIAABJwVV5boAAAADDjS9M&fromId=
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2013 280.896,00 infanti, lEns. 
Fundamental, 
ED. Indígena, 
EJA Mais 
educação Ed. 
Especial 

alimentação 

escolar aos 
alunos da 
educação Básica 
da rede 
Municipal e 
estadual  

2014 300.980,00 

PNATE- FUNDAMENTAL 2012 20.498,84 Educação 
infantil 
Ens. 
Fundamental 
Ens.Medio 
EJA 
Mais educação 

Custear 
despesas com 
transporte 
Escolar, 
destinados a 
alunos da 
educação Básica 
residentes no 
Campo 

2013 36.426,01 

2014 7.718,69 

PDDE- Dinheiro Direto na Escola 2012 1.013,40 Educação 
infantil: 
Pequeno 
Polegar 

Manutenção  
e ou 
pequenos 
reparos  em   
Escolas que 
não possui 
UEX. 

2013 1.740,00 

2014 1.260,00 

 
 
 
 
 
 
 
PAR 
OBRAS 

 
Equipamento e 
Mobiliários  

2012 0,00 Educação 
infantil 
Ens. 
Fundamental 
EJA 

Aquisição de 
mobiliários 
para a 
creche. 

2013 66.802,70 

2014 0,0 

Proinfancia 2012 341, 000,00 Educação 
infantil 
 

Construção 
de uma 
creche no 
Bairro Santa 
Maria 

2013 0,00 

2014 155, 000,00 

Programa 
Construção de 
Quadra  

2012  Ens. 
Fundamental 
Ens. Médio 
EJA 
Mais educação 

Construção 
de uma 
quadra  , 
para escola 
Juscelino 
Kubischetk 

2013 101.093,90 
2014 151.640,85 

PAC 2 
Construção esc. 
06 Salas 

2012 0,00 Ens. 
Fundamental 
EJA 
Mais educação 

Construção 
de uma 
escola Para 
ensino 
Fundamental, 
Bairro união. 

2013 0,00 

2014 196.312,52 

Convênio 
ESTADUAL 

 
PETE 

2012  Educação 
infantil 
Ens. 
Fundamental 
Ens. Médio 
ED. Indígena 
EJA 

 
Manutenção 
do transporte 
escolar 
 

2013  

2014  

Manutenção da Ed Infantil 2012 33.966,54 Educação  
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Brasil Carinhoso 
 

2013 61.926,81 infantil (Manutenção 
da educação 
Infantil 
(alunos 
oriundos de 
famílias de 
baixa renda)). 

2014 39.997,48 

Manutenção da Ed Infantil 
 

2013 0,00 Educação 
infantil 

Manutenção 
da educação 
Infantil, ( 
Matriculas 
novas de  
alunos não 
informados 
no censo). 

2014 63.237,17 

AR - TD - PLANO 
DE AÇÃO 

ARTIRPPULADA 

- TRA PAR 
NSFERÊNCIA 
DIRETAPPP 

TERMO DE 

COMPROMISSSO 
P 

PROINFO - 
Projetor 

2012 18.250,00 Educação 
infantil 
Ens. 
Fundamental 
EJA 
 

Adquirir 10 
projetores . 
Adquirir  03 
ônibus 
escolares 
para o 
Transporte de 
alunos da 
Zona Rural 
Adquirir 
equipamentos 
mobiliários 
para as 
escolas da 
rede 
Municipal 

2013  

2014  

CAMINHO DA 

ESCOLA - ÔNIBUS 
PRONACAMPO 

2012 639.680,00 

2013  

2014  

INFRAESTRUTURA 
ESCOLAR - PAR 

EQUIPAMENTO 

 

2012 31.699,19 

2013  

2014  

INFRAESTRUTURA 
ESCOLAR – 

EQUIPAMENTO: 

 

2012 176.034,40 

2013  

2014  

 
              O financiamento tem papel relevante na área educacional na mediada em 

que se constitui uma condição básica para a implementação de todas as suas ações 

e propostas. Nesse contexto, num momento em o Brasil acaba de aprovar um novo 

Plano Nacional de Educação, repleto de metas ousadas, que implicam na ampliação 

do atendimento escolar em todos os níveis e modalidades, alem de prever o 

alongamento das jornadas escolares da Educação Básica e o resgate qualitativo da 

educação oferecida no país, considerando, também, a implementação do custo aluno 

qualidade inicial (O CAQi deverá estabelecer condições mínimas de infra-estruturar e 

recursos humanos para que as escolas tenham condições de oferecer uma educação 

de qualidade), evidentemente há que se prever  recursos suficientes  para custeio e 

sustentação das políticas públicas necessárias à sua consecução.  
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Além disto, impactando também os recursos necessários ao custeio da educação 

Nacional, está outras ações asseguradas no PNE, como a formação, a remuneração 

e a carreira dos professores, o incremento salarial previsto em benefício dos 

profissionais da educação básica, cujos vencimentos deverão ser equiparados ao 

rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente e 

investimentos em pós-graduação e no acesso à formação continuada por parte dos 

profissionais da educação. Desta forma, os investimentos nacionais em educação 

necessitam de ampliação, razão pela qual a partir do advento do PNE, o 

financiamento da educação brasileira ganhará, progressivamente, recursos novos, 

como prevê a Meta 20 do PNE, que determina a ampliação do investimento público 

em educação pública de forma a atingir, no mínimo, no 5º ano de vigência desta Lei, o 

patamar de 7% do PIB do País e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB, ao final do 

decênio.   

 

 Desta forma, os investimentos nacionais em educação necessitam de ampliação, 

razão pela qual a partir do advento do PNE, o financiamento da educação brasileira 

ganhará, progressivamente, recursos novos, como prevê a Meta 20 do PNE, que 

determina a ampliação do investimento público em educação pública de forma a 

atingir, no mínimo, no 5º ano de vigência desta Lei, o patamar de 7% do PIB do País 

e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB, ao final do decênio       Neste contexto, o 

Município de Bom Jesus do Tocantins, envolvido no movimento nacional de 

construção do PME e buscando alinhar suas metas e estratégias ao PNE e ao PEE ( 

conforme estabelece o art. 8º da Lei nº 13.005/2014), propõe um conjunto de 

estratégias que possibilitem a implementação e o cumprimento das metas propostas 

em âmbito  municipal  , respeitando-se a legislação e as normas em vigor e 

garantindo a evolução dos recursos aplicados para financiamento  da educação, na 

proporção do que demandam as políticas públicas tendentes à consecução de suas 

metas, a partir da efetiva colaboração entre os entes federados.  

      A presente meta integra o Plano Municipal de educação, porém, a ampliação 

direta de investimento em educação é de responsabilidade da União, cabendo ao 

município, a tarefa de se planejar para administrar os recursos de forma responsável, 

com maior eficácia e em conformidade com as leis vigentes, para atendimento das 

metas nacionalmente estabelecidas pela Lei nº 13.005/2014. Estratégias para 

alcançar a meta 20:  
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20.1) garantir, observando as políticas de colaboração entre os entes federados, 

fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para  os níveis da educação 

infantil e ensino fundamental, com vistas a atender suas demandas educacionais de 

acordo com o padrão de qualidade nacional, na vigência do PME;  

20.2) participar do regime de colaboração entre os entes federados , cumprindo as 

determinações das lei em vigor ,  contribuindo para  atingir o percentual de 10% do 

PIB até 2024;  

20.3) realizar anualmente diagnóstico e plano de aplicação financeiro considerando   

recursos disponíveis e as prioridades por nível e modalidades e suas instituições de 

ensino. 

 20.4 aplicar, na íntegra, os percentuais mínimos de recursos vinculados para a 

educação Municipal, buscando a ampliação de verbas de outras fontes de 

financiamento no atendimento das demandas da educação básica e suas 

modalidades, com garantia de padrão de qualidade, conforme determina a s diretrizes 

nacionais;  

20.5) buscar recursos financeiros junto ao governo do Estadual  e Federal para 

ampliar e reestruturar as unidades escolares e capacitar os(as) profissionais para 

atender a demanda da educação inclusiva, na vigência do PME;  

20.7) assegurar financiamento, em regime de colaboração com o estado e a União, 

para ampliar oferta e melhorar  a qualidade dos serviços   do transporte  e da 

alimentação escolar , na vigência do PME; 

 20.8) assegurar o financiamento para promover a realização de atividades artístico-

culturais pelos(as) estudantes, incentivando o envolvimento da comunidade; 

20.9) garantir o financiamento para a promoção de atividades de desenvolvimento e 

estímulo a habilidades esportivas nas escolas, interligadas a um plano de 

disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo estadual e 

nacional, a partir da vigência deste; 

20.10) garantir aporte de recursos, para desenvolver  programas de acompanhamento 

da aprendizagem com profissionais formados na área, para estudantes com 

dificuldades de aprendizagem e/ou distorção idade-série; 

20.11) garantir o cumprimento do piso salarial profissional nacional previsto em lei  e 

em conformidade com o PCCR, até o final da vigência do PME. 
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III – ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

A implantação com sucesso do Plano Municipal de Educação - PME no município de 

Bom Jesus do Tocantins depende não somente da mobilização e vontade política das 

forças sociais e institucionais, mas também de mecanismos e instrumentos de 

acompanhamento e avaliação nas diversas ações a serem desenvolvidas no ensino, 

durante os dez anos de sua vigência. 

As metas e as estratégias deste Plano, somente poderão ser alcançados se ele for 

concebido e acolhido como Plano do Município, mais do que Plano de Governo e, por 

isso, assumido como um compromisso da sociedade para consigo mesma. Sua 

aprovação pela Câmara Municipal, o acompanhamento e a avaliação deverá ocorrer 

através do Fórum Permanente de Educação Municipal de Bom Jesus do Tocantins – 

FME, constituído por diversos setores da sociedade, pelas instituições 

governamentais e pela sociedade civil, a fim de que a educação produza a grande 

mudança no panorama do desenvolvimento educacional da inclusão social e da 

cidadania plena. 

O FME é responsável pelo processo de implantação, acompanhamento e avaliação 

deste PME. O conjunto das instituições envolvidas, sejam elas governamentais ou 

não, assumirá o compromisso de acompanhar e avaliar as diretrizes, as metas e 

estratégias aqui estabelecidas, sugerindo, sempre que necessário, as intervenções 

para correção ou adaptação no desenvolvimento das metas. 

É fundamental que a avaliação seja efetivamente realizada, de forma contínua e que 

o acompanhamento seja voltado à análise de aspectos qualitativos e quantitativos do 

desempenho do PME, tendo em vista a melhoria e o desenvolvimento do mesmo. 

Para isto, deverão ser instituídos os seguintes mecanismos de avaliação e 

acompanhamento, necessários para monitorar continuamente, durante os dez anos, a 

execução do PME: 

1. Aferição quantitativa: que controle estatisticamente o avanço do 

atendimento das metas, observando-se os prazos estabelecidos ano a ano; 
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2. Aferição qualitativa: que controle o cumprimento das metas, observando 

além dos prazos, as estratégias de execução das ações para medir o 

sucesso da implementação do PME. 

Além destes mecanismos, os instrumentos de avaliação, instituídos como o SAEB – 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, o ENEM – Exame Nacional do 

Ensino Médio, o Censo Escolar, o IDEB- Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, a ANA - Avaliação Nacional de Alfabetização  e os dados do IBGE, são 

subsídios e informações necessárias ao acompanhamento e à avaliação do PME, os 

quais devem ser analisados e utilizados como meio de verificar se as prioridades, 

metas e estratégias propostos no PME estão sendo atingidos, bem como se as 

mudanças necessárias estão sendo implementadas. 

O melhor mecanismo de acompanhamento é a própria sociedade, por meio da 

organização de seus sujeitos. Se alguma meta não está sendo alcançada ou alguma 

ação não implementada, será necessário retomar a decisão, estudando as causas do 

fracasso, ou redimensionar o PME quanto a elas. Em outras palavras: sendo o PME 

uma lei, ela precisa estar sempre viva na consciência da população e na preocupação 

de legisladores e executores.  
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