PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO – 2014/2024
Araponga /MG
1. INTRODUÇÃO

O Brasil foi legalmente desafiado a executar o seu planejamento do
futuro educacional por uma década(2014-2024), com a promulgação da Lei 13
005, de 25 de junho de 2014, estendendo-se até 26 de junho de 2024. A Lei
prevê que os Estados e Municípios devem adequar seus planos, no prazo
máximo de um ano após sua publicação, fixando diretrizes, objetivos e metas
para a educação no Brasil, de modo a dar suporte às metas constantes do
Plano Nacional de Educação.
O Plano pode ser considerado como o norte, a bússola que oriente o
caminho para que esperanças, desejos e sonhos, em torno de um futuro
desejável, aconteçam a médio e longo prazos, contribuindo para o
enfrentamento da descontinuidade das políticas públicas.
A necessidade desse processo de planejamento amplia-se e se
aprofunda no campo das políticas e ações públicas, como é o caso específico
da educação.
O Plano Municipal de Educação detalha, sobretudo, os compromissos
do Município para com a oferta de educação de qualidade para todos. Busca
relacionar o sistema escolar com a comunidade, buscando responder às
aspirações e necessidades do educando e de seus familiares, sem perder de
vista a existência das limitações e escassez de recursos financeiros, humanos,
legais e tecnológicos, mas, por outro lado, sem abrir mão da ousadia
necessária para projetar a educação em novo patamar de qualidade e
equidade.
A coordenação geral do processo de construção deste Plano Municipal de
Educação (PME) do município de Araponga-MG é da Secretaria Municipal de
Educação, acompanhada e pela Superintendência Regional de Ensino de
Ponte Nova. O Plano foi construído coletivamente envolvendo pessoas ligadas
aos diversos setores da sociedade araponguense, foi nomeada através do
Decreto Nº 2651/2014 a comissão organizadora e o Decreto Nº 2652/2014
Institui a Equipe técnica.

2. CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
2.1 ASPECTOS GERAIS
População 2010 – 8.152 habitantes (segundo Censo IBGE 2010)
Área da unidade territorial (Km²) – 303,793
Densidade demográfica (hab/Km²) – 26,83
Código do Município – 3103702
Gentílico - Araponguense
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Histórico
O município teve seu território habitado, primitivamente, por membros de
expedições oficiais destinadas à colonização do solo mineiro e por mineradores
saídos de Mariana e Ouro Preto. Por volta de 1780, a expedição comandada
pelo Capitão Manoel Luiz Branco aportava naquele local onde muitos se
fixaram.
Em 03 de agosto de 1871, o Governador da Província, Dom José
Menezes, esteve no arraial distribuindo títulos de sesmarias e "datas mineiras",
fatos que apressaram o desbravamento das terras. Em 1809, o Padre
Bernadino José da Silva erigia uma capela dedicada a São Miguel e Alma no
Povoado de Arrepiados. O Padre Joaquim José Godói Torres foi o grande
consolidador da povoação da qual foi guia espiritual durante 31 anos, tendo
erigido ali, também, um templo.
Gentílico: araponguense
Formação Administrativa
Distrito criado com a denominação de São Miguel das Almas de
Arrepiados, pelo Alvará de 07-11-1826, e pela lei estadual nº 2, de 14-09-1891,
subordinado ao município de Viçosa.
Pela lei provisória nº 3387, de 10-07-1886, o distrito de São Miguel das Almas
de Arrepiados, passou a denominar-se São Miguel de Araponga.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o distrito
denominado São Miguel do Araponga, figura no município de Viçosa.
Assim permanecendo em divisões territoriais datadas de 31-XII-1936 e 31-XII1937.
Pelo decreto lei estadual nº 148, de 17-12-1938, o distrito de São Miguel
do Araponga teve sua denominação simplificada para Araponga. Sob o mesmo
decreto o distrito de Araponga deixa de pertencer ao Município de Viçosa para
ser anexado ao de Erval.
No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o distrito de
Araponga figura no município de Erval.
Pelo decreto-lei estadual nº 1058, de 31-12-1943, o município de Erval passou
a denominar-se Ervália.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o distrito de
Araponga figura no município de Ervália.
Em divisão territorial datada de 1-VII-1955, o distrito de Araponga figura no
município de Ervália.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1-VII-1960.
Elevado à categoria de município com a denominação de Araponga,
pela lei estadual nº 2764, de 30-12-1962, desmembrado de Ervália. Sede no
antigo distrito de Araponga. Constituído de 2 distritos: Araponga e Estevão de
Araújo, ambos desmembrados do município de Ervália. Instalado em 01-031963.
Em divisão territorial datada de 1-1-1979, o município é constituído de 2
distritos: Araponga e Estevão Araújo.
Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.
Alterações toponímicas distritais
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São Miguel das Almas de Arrepiados para são Miguel de Araponga, alterado,
pela lei provisória nº 3387, 10-07-1886.
São Miguel de Araponga para Araponga teve sua denominação simplificada,
pelo decreto-lei estadual nº 148, de 07-12-1938.
Transferência distrital Pelo decreto-lei estadual nº 148, de 17-12-1938,
transfere o distrito de Araponga do Município de Viçosa para o de Erval.
2.1.1. Localização do Município

Disponível em http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/araponga_mg

Coordenadas geográficas Araponga

Latitude: -20.6706, Longitude: -42.5131
20° 40′ 14″ Sul, 42° 30′ 47″ Oeste

Superfície Araponga

30.379 hectares
303,79 km² (117,29 sq mi)

Altitude Araponga

1.244 m

Clima Araponga

Clima subtropical úmido (Classificação climática de Köppen-Geiger: Cwa)

Caracterização do território

Área
305,67 Km²

IDHM 2010
0,536

Densidade
demográfica
16,71 hab/km²

Ano de
Instalação
1962

Faixa do IDHM
Baixo (IDHM
entre 0,500 e
0,599)
Microrregião
Viçosa

População (Censo
2010)
8.152 hab
Mesorregião
Zona da mata

2.2. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS

Entre 2000 e 2010, a população de Araponga cresceu a uma taxa média
anual de 0,29%, enquanto no Brasil foi de 1,17%, no mesmo período. Nesta
década, a taxa de urbanização do município passou de 32,10% para 37,30%.
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Em
2010
viviam,
no
município,
8.152
pessoas.
Entre 1991 e 2000, a população do município cresceu a uma taxa média anual
de 0,06%. Na UF, esta taxa foi de 1,43%, enquanto no Brasil foi de 1,63%, no
mesmo período. Na década, a taxa de urbanização do município passou de
20,71% para 32,10%.

População Total, por Sexo , Rural/Urbana - Araponga - MG
% do
População
Total
(2000)
(1991)

% do
População
Total
(2010)
(2000)

% do
Total
(2010)

7.874

100,00

7.916

100,00

8.152

100,00

Homens

3.973

50,46

4.089

51,65

4.191

51,41

Mulheres

3.901

49,54

3.827

48,35

3.961

48,59

Urbana

1.631

20,71

2.541

32,10

3.041

37,30

Rural

6.243

79,29

5.375

67,90

5.111

62,70

População

População
(1991)

População
total

Fonte: PNUD, Ipea e FJP
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Entre 2000 e 2010, a razão de dependência no município passou de
64,13% para 48,95% e a taxa de envelhecimento, de 5,39% para 7,24%. Em
1991, esses dois indicadores eram, respectivamente, 84,66% e 4,38%. Já na
UF, a razão de dependência passou de 65,43% em 1991, para 54,94% em
2000 e 45,92% em 2010; enquanto a taxa de envelhecimento passou de
4,83%, para 5,83% e para 7,36%, respectivamente.

Estrutura Etária da População - Araponga - MG
População
(1991)

% do
Total
(1991)

Populaçã
o (2000)

% do
Total
(2000)

Populaçã
o (2010)

% do
Total
(2010)

Menos de 15
anos

3.265

41,47

2.666

33,68

2.089

25,63

15 a 64 anos

4.264

54,15

4.823

60,93

5.473

67,14

345

4,38

427

5,39

590

7,24

Razão de
dependência

84,66

-

64,13

-

48,95

-

Índice de
envelhecimen
to

4,38

-

5,39

-

7,24

-

Estrutura
Etária

65 anos ou
mais

Fonte: PNUD, Ipea e FJP
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A mortalidade infantil (mortalidade de crianças com menos de um ano de
idade) no município passou de 45,9 por mil nascidos vivos, em 2000, para 23,1
por mil nascidos vivos, em 2010. Em 1991, a taxa era de 56,2. Já na UF, a taxa
era de 15,1, em 2010, de 27,8, em 2000 e 35,4, em 1991. Entre 2000 e 2010, a
taxa de mortalidade infantil no país caiu de 30,6 por mil nascidos vivos para
16,7 por mil nascidos vivos. Em 1991, essa taxa era de 44,7 por mil nascidos
vivos.
Com a taxa observada em 2010, o Brasil cumpre uma das metas dos Objetivos
de Desenvolvimento do Milênio das Nações Unidas, segundo a qual a
mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil em 2015.
Longevidade, Mortalidade e Fecundidade - Araponga - MG
1991

2000

2010

Esperança de vida ao nascer (em anos)

60,2

65,0

70,6

Mortalidade até 1 ano de idade (por mil nascidos vivos)

56,2

45,9

23,1

Mortalidade até 5 anos de idade (por mil nascidos
vivos)

71,9

50,1

26,8

4,4

3,3

1,7

Taxa de fecundidade total (filhos por mulher)
Fonte: PNUD, Ipea e FJP

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a
dimensão Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDHM). No município, a esperança de vida ao nascer cresceu 5,6 anos na
última década, passando de 65,0 anos, em 2000, para 70,6 anos, em 2010. Em
1991, era de 60,2 anos. No Brasil, a esperança de vida ao nascer é de 73,9
anos, em 2010, de 68,6 anos, em 2000, e de 64,7 anos em 1991 .
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2.3. ASPECTOS SOCIAIS
2.3.1. Pobreza e Transferência de Renda
A renda per capita média de Araponga cresceu 162,48% nas últimas duas
décadas, passando de R$ 125,25, em 1991, para R$ 182,46, em 2000, e para R$
328,75, em 2010. Isso equivale a uma taxa média anual de crescimento nesse
período de 5,21%. A taxa média anual de crescimento foi de 4,27%, entre 1991 e
2000, e 6,06%, entre 2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com
renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010),
passou de 77,77%, em 1991, para 56,40%, em 2000, e para 24,49%, em 2010. A
evolução da desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita
através do Índice de Gini, que passou de 0,57, em 1991, para 0,50, em 2000, e
para 0,44, em 2010.

Renda, Pobreza e Desigualdade - Araponga - MG
1991

2000

2010

125,25

182,46

328,75

% de extremamente pobres

52,71

28,67

8,88

% de pobres

77,77

56,40

24,49

Índice de Gini

0,57

0,50

0,44

Renda per capita (em R$)

Fonte: PNUD, Ipea e FJP

Incidência da Pobreza

51,26 %

Incidência da Pobreza Subjetiva

55,96 %

Índice de Gini

0,41

Limite inferior da Incidência da Pobreza Subjetiva

49,46 %

Limite inferior da Incidência de Pobreza

42,46 %

Limite inferior do Índice de Gini
Limite superior da Incidência de Pobreza

0,37
60,07 %
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Limite superior do Índice de Gini
Limite superior Incidência da Pobreza Subjetiva

0,46
62,45 %

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF
2002/2003.
NOTA: A estimativa do consumo para a geração destes indicadores foi obtida utilizando o
método da estimativa de pequenas áreas dos autores Elbers, Lanjouw e Lanjouw (2002).

Informações Complementares População: 8.478 habitantes

TRANSFERÊNCIA DE RENDA

VALORES ANUAIS NOMINAIS REPASSADOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA (R$)
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2.3.2 Índice de Desenvolvimento Humano

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) - Araponga é 0,536, em
2010, o que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Baixo
(IDHM entre 0,500 e 0,599). A dimensão que mais contribui para o IDHM do
município é Longevidade, com índice de 0,760, seguida de Renda, com índice
de 0,597, e de Educação, com índice de 0,339.
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes Araponga - MG
IDHM e componentes

1991

2000

2010

IDHM Educação

0,082

0,181

0,339

8,53

10,52

16,00

% de 18 anos ou mais com ensino
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fundamental completo
% de 5 a 6 anos frequentando a escola
% de 11 a 13 anos frequentando os anos
finais do ensino fundamental
% de 15 a 17 anos com ensino fundamental
completo
% de 18 a 20 anos com ensino médio
completo
IDHM Longevidade
Esperança de vida ao nascer (em anos)
IDHM Renda
Renda per capita (em R$)

18,24

27,81

66,13

9,72

43,24

76,67

3,59

21,15

37,47

0,52

2,65

16,85

0,587

0,667

0,760

60,21

65,03

70,60

0,442

0,503

0,597

125,25

182,46

328,75

Fonte: PNUD, Ipea e FJP

Entre 2000 e 2010
O IDHM passou de 0,393 em 2000 para 0,536 em 2010 - uma taxa de
crescimento de 36,39%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a
distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi
reduzido em 76,44% entre 2000 e 2010.
Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi
Educação (com crescimento de 0,158), seguida por Renda e por Longevidade.
Entre 1991 e 2000
O IDHM passou de 0,277 em 1991 para 0,393 em 2000 - uma taxa de
crescimento de 41,88%. O hiato de desenvolvimento humano foi reduzido em
83,96% entre 1991 e 2000.
Nesse período, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi
Educação (com crescimento de 0,099), seguida por Longevidade e por Renda.
Entre 1991 e 2010
De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,277, em 1991, para 0,536,
em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,493 para
0,727. Isso implica em uma taxa de crescimento de 93,50% para o município e
47% para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento
humano de 64,18% para o município e 53,85% para a UF. No município, a
dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com
crescimento de 0,257), seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, por sua
vez, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação
(com crescimento de 0,358), seguida por Longevidade e por Renda.
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Araponga ocupa a 5354ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros
segundo o IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul)
e o menor é 0,418 (Melgaço).
2.4. ASPECTOS ECONÔMICOS

2.4.1 Produção
Entre 2005 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do
município cresceu 54,4%, passando de R$ 27,5 milhões para R$ 42,5 milhões.
O crescimento percentual foi superior ao verificado no Estado, que foi de
49,0%. A participação do PIB do município na composição do PIB estadual
aumentou de 0,01% para 0,01% no período de 2005 a 2010.

A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva
do setor de Serviços, o qual respondia por 52,7% do PIB municipal. Cabe
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destacar o setor secundário ou industrial, cuja participação no PIB era de 7,3%
em 2010, contra 8,0% em 2005. Variação essa similar à verificada no Estado,
em que a participação industrial cresceu de 8,0% em 2005 para 26,4% em
2010.

Quando analisamos os aspectos econômicos do município, é importante
levar em consideração, dentre outros fatores, a sua capacidade de geração de
renda através de atividades nas áreas da pecuária e agricultura. No caso da
pecuária, dados coletados da Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, referentes
a 2011, apontam que as 5 (cinco) principais culturas de rebanho local são as
indicadas no gráfico abaixo:

Além do campo da pecuária, a supracitada pesquisa também fornece
dados acerca da área de agricultura local. Neste caso, foram coletados dados
acerca das 5 (cinco) principais culturas de agricultura do município, divididas
entre aquelas permanentes e aquelas temporárias, conforme demonstrado no
gráfico que segue:
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2.4.2. Mercado de Trabalho
Conforme dados do último Censo Demográfico o município em agosto
de 2010 possuía 4.158 pessoas economicamente ativas onde 4.064 estavam
ocupadas e 94 desocupadas. A taxa de participação ficou em 60,3% e a taxa
de desocupação municipal foi de 2,3%. A distribuição das pessoas ocupadas
por posição na ocupação mostra que 7,9% tinha carteira assinada, 13,7% não
tinha carteira assinada, 63,8% atuam por conta própria e 0,4% empregadores.
Servidores públicos representavam 6,8% do total ocupado e trabalhadores sem
rendimentos e na produção para o próprio consumo representavam 7,4% dos
ocupados.

Das pessoas ocupadas, 9,8% não tinham rendimentos e 79,7%
ganhavam até um salário mínimo por mês.
O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas era de R$
554,97. Entre os homens o rendimento era de R$ 604,43 e entre as mulheres
de R$ 492,58, apontando uma diferença de 22,71% maior para os homens. A
distribuição por grandes grupos de ocupação mostrou que os dois maiores
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grupos são dos trabalhadores qualificados da agropecuária, florestais, da caça
e da pesca e ocupações elementares. Juntos, os dois grupos totalizam 81,8%
das ocupações do município.

A distribuição das pessoas ocupadas por seção de atividade revelou que
a agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura; comércio e a
reparação de veículos automotores e motocicletas detinham 78,5% do total da
população ocupada no município.
Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de
trabalho formal do município apresentou, por apenas um ano, saldo positivo na
geração de novas ocupações entre 2005 e 2012. O número de vagas perdidas
neste período foi de 39. No último ano, as admissões registraram 84
contratações, contra 104 demissões.

O mercado de trabalho formal em 2010 totalizava 553 postos, 60,3% a
mais em relação a 2004. O desempenho do município ficou acima da média
verificada para o Estado, que cresceu 39,4% no mesmo período.
2.5. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

2.5.1. Estrutura (organograma da prefeitura e suas secretarias)
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A Organização administrativa da Prefeitura de Araponga
compreende a estrutura básica em conformidade com o Anexo I da Lei
867/2013. A estrutura básica contem as unidade administrativas até o terceiro
nível hierárquico: Secretarias, Departamentos e Divisão. Os titulares de cargos
de direção superior são denominados: Secretário Municipal, Gerente de
Administração, Gerente de Recursos Humanos e Gerente de Contabilidade.

Prefeito
Municipal
Gerência de
Administraçã
o

Secretaria
de Saúde

Secretaria de
Educação

Secretaria de
Agricultura

Secretaria de
Turismo

Secretaria de
Infraestrutura
Viária

Secretaria de
Políticas
Sociais

Gerência de
Recursos
Humanos

2.5.2. Capacidade Técnica
Recursos Humanos
A Administração Municipal conta com 286 servidores, entre os quais
76,6% são estatutários. Entre 2009 e 2010 o município realizou concurso
público.

2.5.3. Finanças
A receita orçamentária do município passou de R$ 6,5 milhões em 2005
para R$ 10,0 milhões em 2011, o que retrata uma alta de 54,4% no período ou
11,48% ao ano. A proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir
das atividades econômicas do município, em relação à receita orçamentária
total, passou de 7,33% em 2005 para 10,78% em 2011, e quando se analisa
16

Gerência de
Contabilidad
e

todos os municípios juntos do estado, a proporção aumentou de 24,48% para
23,71%. A dependência em relação ao Fundo de Participação dos Municípios
(FPM) diminuiu no município, passando de 43,53% da receita orçamentária em
2005 para 37,94% em 2011. Essa dependência foi superior àquela registrada
para todos os municípios do Estado, que ficou em 23,76% em 2011.

As despesas com saúde, educação, administração, previdência social e
transporte foram responsáveis por 78,43% das despesas municipais. Em
assistência social, as despesas alcançaram 2,90% do orçamento total, valor
esse inferior à média de todos os municípios do estado, de 3,20%.
2.5.4. Planejamento

A Lei nº 901/2013 institui o Plano Plurianual de Ações de Governo do
Município de Araponga/MG, para o quadriênio de 2014 a 2017, em
cumprimento ao disposto no art. 165, § 1º da Constituição da República
Federativa do Brasil. Ele será executado nos termos da lei de Diretrizes
Orçamentária década exercício e de cada Orçamento Anual.
O Município de Araponga não possui Lei de Plano Diretor.
Além dessas ferramentas de planejamento o Município de Araponga
conta também com o Plano de Ações Articuladas (PAR). O PAR é coordenado
pela secretaria municipal/estadual de educação, mas é elaborado com a
participação de gestores, de professores e da comunidade local. O Plano de
Ações Articuladas é um instrumento de planejamento da educação por um
período de quatro anos. É um plano estratégico de caráter plurianual e
multidimensional que possibilita a conversão dos esforços e das ações do
Ministério da Educação, das Secretarias de Estado e Municípios, num Sistema
Nacional de Educação.
3. PLANOS DE EDUCAÇÃO
A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art.214, que deverá ser
elaborado um Plano Nacional de Educação de duração decenal definidor de
“diretrizes, objetivos, metas e estratégias de implementação para assegurar a
manutenção e desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e
modalidades”. Como fruto de longa e complexa construção social, foi aprovado
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o novo Plano Nacional de Educação (2014-2024) por meio da Lei nº
13.005/2014, cujas diretrizes, indicadas no art.2º são:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com
ênfase na promoção da cidadania e na erradicação de
todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com
ênfase nos valores morais e éticos em que se fundamenta
a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da
educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e
tecnológica do País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos
públicos em educação como proporção do Produto
Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e
equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos
humanos, à diversidade e à sustentabilidade
socioambiental.
Como uma das previsões do atual PNE, estabeleceu-se que os Estados
e Municípios deverão elaborar ou adequar seus respectivos planos ao PNE no
prazo de um ano a contar da publicação do referido PNE (art.8º, da Lei nº
13.005/2014).
No que concerne à esfera estadual, a Constituição Mineira afirma que o
Plano Estadual de Educação deve visar à articulação, à integração do poder
público e à adaptação ao Plano Nacional. No âmbito da legislação estadual, a
lei 19.481/2011 aprovou o Plano de Educação do Estado (PEE) para o decênio
2011-2020, definindo diretrizes para a elaboração dos Planos de Educação dos
Municípios. O PEE está atualmente passando por revisão para sua adequação
ao PNE.
A estrutura do Plano Municipal de Educação (PME) é semelhante ao
PNE. O ideal é que ele inicie com um diagnóstico seguido de princípios e
objetivos gerais. É importante destacar que, elaborado e aprovado, o plano não
está finalizado. Ele deve ser objeto de constante análise para avaliação e
implementação das metas. O Plano de Educação torna-se um plano vivo, que
deve nortear as ações dos gestores da educação; ao mesmo tempo em que é
alimentado pelas propostas dos cidadãos, de acordo com os seus anseios, e
propostas federais e estaduais, em regime de colaboração, entre os entes
federados.
Já em relação ao âmbito do Município de Araponga já existia um Plano
Decenal Municipal de Educação, aprovado pela Lei 697/2005, com vigência até
o ano de 2014. Dentre as inúmeras metas citadas no referido plano algumas
foram alcançadas tais como:
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- A redução das taxas de evasão e repetência no ensino fundamental;
- Melhoria de alguns itens na infraestrutura física das escolas;
- Construção e/ou reformulação, constante, dos projetos pedagógicos;
- Fornecimento de subsídios de apoio e pesquisa aos professores;
- Expansão da rota do transporte escolar em algumas localidades;
- Implantação do Estatuto e o Plano de Carreira dos profissionais do
magistério;
Porém nunca houve um acompanhamento efetivo do plano.

4. EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO
4.1.HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO
Por volta dos anos 30, surgiu a primeira professora: Dona Maria Alvares
dos Prazeres. Depois surgiram outras que lecionavam em suas próprias casas
e ministravam até a 3ª série do primário com turmas multiseriadas.
No ano de 1958 instalou-se, então, a escola isolada mista que contava
com 38 alunos matriculados. Em 1959 foram instaladas as aulas da 4ª série.
Em 1961 procedeu-se a instalação das Escolas Reunidas. Após a
emancipação política de Araponga, construiu-se um prédio para funcionar o
Grupo Escolar em 1969, que mais tarde passou a chamar-se Escola Estadual
“Cônego José Ermelindo de Souza”. Em 1975 procedeu-se a instalação da
Extensão de séries na E.E. Cônego José Ermelindo de Souza, passando a
funcionar de 1ª a 8ª séries.
Em 1992 instalou-se o 2º grau profissionalizante – Curso de Magistério –
que recebeu o nome de E.M. Ledir Pedrosa Dias Miranda, esta escola
funcionava no prédio da escola estadual, mas era mantida pelo poder público
municipal por 05 (cinco) anos. Em 1998 o Estado assumiu as turmas de 2º grau
e a partir de então deixou de ser profissionalizante.
A 1ª escola municipal foi instalada em 1954, na zona rural, e a partir de
então foram surgindo várias outras para suprir a demanda do município.
O município possui hoje, um total de 11 escolas – 02 escolas estaduais,
08 municipais e 01 Escola Família Agrícola que teve sua instalação em 11/02
de 2008.
4.2. DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO
4.2.1 Garantia do Direito à Educação Básica com Qualidade
O ensino é difundido por meio de Escolas Estaduais e Municipais.
Araponga conta com 02 (duas) Escolas Estaduais, uma localizada na
sede e outra no distrito – Estevão de Araújo, ambas ministram o ensino
fundamental de 09 anos e o ensino médio.
A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação,
mantém 07 (sete) escolas municipais rurais que ministram os anos iniciais do
ensino fundamental de 09 anos, e em uma delas é oferecido a educação
infantil na modalidade pré escolar; 01 escola na zona urbana que oferece
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exclusivamente a educação infantil na modalidade pré escolar, na sede do
município e tem turmas que funcionam na sede do distrito.
Os anos finais do ensino fundamental, bem como o ensino médio ficam
a cargo das 02(duas) Escolas Estaduais.
O município conta com uma Escola Família Agrícola – Puris de
Araponga que ministra o curso técnico em agropecuária integrado ao ensino
médio em regime de alternância.
As modalidades da educação básica oferecida no município são:
Educação de Jovens e Adultos (EJA), Ensino Fundamental de 09 anos,
Educação Infantil – modalidade pré escolar, ensino médio e Curso Técnico em
Agropecuária integrado ao ensino médio em regime de alternância.
4.2.1.1. Educação infantil
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%
(cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da
vigência deste PNE.”
A educação infantil, primeira etapa da educação básica é oferecida no
município de Araponga, na rede municipal, em 01 escola da zona urbana e em
apenas 01 escola na zona rural. O município não possui nenhuma creche. No
município não tem atendimento em creches, as crianças de 0 a 3 anos não
frequentam a escola, pois a modalidade não é oferecida.
Atender 50% das crianças em creche está fora da atual realidade, mas é
imprescindível que se faça este atendimento já que existe demanda. O que
trava a oferta da creche é a estrutura física que não existe.
Educação Infantil no Município de Araponga – MG - 2014/2015
Localidade
2014
2015
Zona Rural ( Rita Correia)
13 alunos
24 alunos
Zona Urbana (sede)
63
60
Distrito
29
21
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Número de crianças do município de Araponga / 2012
Menor 1 ano 1 ano 2 anos 3 anos 4 anos 5 anos 6 anos 7 anos
104
108
113
119
125
130
137
142
http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popmg.def

4.2.1.2 Ensino Fundamental
2: “Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a
população de 6(seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95%
(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada, até o último ano de vigência deste PNE.”
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Conforme Censo 2010, o município de Araponga possuía
aproximadamente 1948 jovens até 14 anos, sendo que 95% frequentavam a
escola o que nos leva a entender que aproximadamente 98 crianças na faixa
etária estavam fora da escola. A proporção dos concluintes não foi adequada
já que apenas 26,9% dos jovens concluiu o ensino fundamental completo. Fazse necessário um trabalho investigativo para identificar o porquê de nossos
adolescentes interromperem seu percurso no ensino fundamental, sendo que a
meta é alcançar 95% dos concluintes com 14 anos.

4.2.1.3 Ensino Médio
Meta 3: “Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a
população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência
deste PNE, a taxa líquida de matriculas no ensino médio para 85%.”

De acordo com os dados estatísticos, abaixo, relacionados podemos
observar que apenas 64,4% dos jovens frequentam a escola e apenas 22,9%
concluem o ensino médio, que é um dado preocupante. Percebe-se que a
distorção série/idade no ensino médio é de 36,2%. Elevar a matricula e a
conclusão do ensino médio para 85% é uma meta que necessita esforços bem
planejados.
Atualmente, o ensino médio em Araponga é oferecido apenas na rede
estadual e privada (EFA).
Faz-se necessário adotar medidas emergenciais para manter os alunos
nas escolas.
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4.2.1.4 - Alfabetização
Meta 5: “Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do
ensino fundamental.”

Conforme dados, o município de Araponga está bem próximo de
alcançar a meta de 100% das crianças alfabetizadas aos oito anos de idade,
pois de acordo com os dados 92,1% das crianças do município concluíram o
3º ano do Ensino fundamental.
Uma criança pode ser considerada alfabetizada quando se apropria da
leitura e da escrita como ferramentas essenciais para seguir aprendendo,
buscando informações, desenvolvendo sua capacidade de se expressar, de
desfrutar da literatura, de ler e de produzir textos em diferentes gêneros, de
participar do mundo cultural no qual está inserida. As metas colocadas pelo
PNE- Plano Nacional de Educação em relação à alfabetização são ambiciosas,
se considerados os atuais resultados das avaliações externas. Mas são viáveis,
desde que haja um trabalho intencional e sistemático visando a melhoria da
qualidade de formação inicial e continuada dos professores.

RESULTADO DO PROALFA NA REDE MUNICIPAL – ANO 2013
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RESULTADO DE DESEMPENHO DA REDE ESTADUAL DE ARAPONGA –
2013
E.E. Cônego José Ermelindo de Souza

E.E. José Dias do Carmo
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Meta 9: “Elevar a taxa de alfabetização da população com 15(quinze) anos
ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento)
até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo
absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo
funcional.”
De acordo com o Censo 2010 a taxa de analfabetismo funcional da
população de 15 anos ou mais de idade é de 55,6%, porém a taxa de
alfabetização para esta mesma população é de 77,8%. Elevar a taxa de 77,8%
para 93,5% até 2015 é um caminho improvável. Reduzir em 50% a taxa de
analfabetismo funcional é um trabalho que exige planejamento e esforços dos
governos atuantes.
É preciso oferecer oportunidades educacionais a jovens com mais de 15
anos que, se autodeclaram analfabetos e garantir que os jovens e adultos de
baixa escolaridade ou de qualidade insuficiente tenham acesso às redes de
ensino a fim de aprimorarem seus conhecimentos.
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4.2.1.5. Educação em Tempo Integral
Meta 6: “Oferecer Educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos(as) alunos(as)
da Educação Básica.”
A rede municipal de Araponga, não oferece o tempo integral em
nenhuma de suas escolas.
Nas duas escolas Estaduais do Município é ofertado o tempo integral,
nos anos iniciais.
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4.2.1.6. Aprendizado adequado na Idade Certa
Meta 7: “Fomentar a qualidade da educação básica em todas etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de modo
a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb”.
IDEB
Anos iniciais do ensino fundamental
Anos finais do ensino fundamental
Ensino médio

2015
5,2
4,7
4,3

2017
5,5
5,0
4,7

2019
5,7
5,2
5,0

2021
6,0
5,5
5,2

A rede municipal do município de Araponga não possui Ideb , devido ao
reduzido número de alunos no 5º ano do ensino fundamental.
Apenas e rede estadual possui Ideb e pode-se observar que o ideb dos
anos iniciais é melhor que dos anos finais do ensino fundamental, mas ambos
atingiram a meta proposta desde 2009.
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4.2.1.7. EJA Integrada à Educação Profissional
Meta 10: “Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das
matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e
médio, na forma integrada à educação profissional.”
Apesar de o FUNDEB ter ampliado a possibilidade de financiamento de
programas de Educação de Jovens e Adultos, ainda não existe esta
modalidade no município de Araponga. A rede Estadual de ensino oferece a
modalidade EJA do ensino fundamental e médio, mas não é integrada à
educação profissional.
Atingir a meta ofertando 25% das matrículas de educação de jovens e
adultos, na forma integrada a educação profissional nos ensino fundamental e
médio é uma realidade, ainda, distante, até mesmo por que existe uma
diversidade do público que demanda por essa modalidade de ensino.
O município de Araponga não oferece ensino fundamental e médio
integrado à educação profissional.
A EFA – Puris de Araponga pode vir a ter o EJA, já que é a única escola
que oferece a Educação profissional integrada ao ensino médio, mas para
tanto é preciso que haja investimentos por parte da União, Estado e Município.
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4.2.1.8. Educação Profissional
Meta 11: “Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica
de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da
expansão no segmento público.”
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A educação profissional técnica, no município de Araponga, é ofertada
na Escola Família Agrícola – Puris de Araponga, sob a modalidade curso
técnico em agropecuária integrada ao ensino médio em regime de alternância.
Esta meta exige colaboração entre as redes estaduais e municipais, pois
o estado deve fortalecer seu papel de coordenação no território viabilizando o
planejamento de matrículas de forma integrada aos municípios.
O município de Araponga possui uma grande demanda, a implantação
desta modalidade em outras áreas e até mesmo a expansão da Escola Família
Agrícola seria uma abertura para os jovens no mundo do trabalho visando o
desenvolvimento de competências necessárias ao exercício de uma profissão
reconhecida no mercado de trabalho.
A EFA –Puris de Araponga já formou 05 turmas contando com 72
egressos com idades variando de 15 a 19 anos.
Existem, hoje, vários jovens que frequentam escola de curso técnico na
cidade de Viçosa, principalmente na área da saúde.
A EFA tem possibilidades de ampliar para novas modalidades de cursos,
mas para tanto faz necessário investimentos, tanto para ampliação da estrutura
física como para outros e demanda de alunos a nível regional, demanda de
recursos oriundos da União e Estado.

4.2.2 – SUPERAÇÃO DAS DESIGUALDADES E A VALORIZAÇÃO
DAS DIFERENÇAS
Nesta seção, serão apresentados dados que caracterizam o município
no contexto das metas que dizem respeito à superação das desigualdades e a
valorização das diferenças, caminhos imprescindíveis para a equidade.
4.2.2.1. Educação Especial/Inclusiva
Meta 4: “Universalizar, para a população de 4 a 17 anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com garantia
de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais,
classes, ou serviços especializados, públicos ou conveniados.”
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Conforme Censo 2010, 51,5% da população de 4 a 17 anos com
deficiências frequenta a escola. A meta é que todos os alunos com deficiências
estejam frequentando a rede regular de ensino. O município de Araponga
necessita ampliar este atendimento.
Atualmente apenas 01 escola estadual, a E.E. Cônego José Ermelindo
de Souza, possui um AEE
(Atendimento Educacional Especializado) para atender as crianças em suas
múltiplas deficiências. Alguns dos alunos da rede municipal com deficiência
frequentam a escola regular de ensino e a APAE de Viçosa, 01 vez por
semana, outros pela dificuldade de locomoção (transporte) não frequentam a
APAE, devido a grande extensão territorial e a topografia do município ser
muito montanhosa.
A grande maioria das escolas municipais e estaduais, do município, não
possuem infraestrutura tanto no corpo docente como a estrutura física
adequada para atender a demanda de alunos com deficiência.
O Atendimento Educacional Especializado (AEE), complementar ou
suplementar à escolarização, não está disponível e de fácil acesso para que a
rede municipal possa utilizar destes serviços com vistas a melhorar seu
atendimento.
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4.2.2.2 – Elevação da escolaridade/diversidade
Meta 8: “Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de
modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência
deste plano, para as populações do campo, da região de menos
escolaridade do País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade
média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).”

Conforme dados registrados pelo IBGE/2010 a escolaridade média da
população de 18 a 29 anos de Araponga é de 5,6 anos de escolaridade, na
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área rural fica reduzida para 4,8 anos de escolaridade, entre os 25 % mais
pobres a escolaridade diminui para 4,4 anos de escolaridade. A diferença entre
a população negra e não negra de 18 a 29 anos é de 88,6%.
A meta prevê elevação da escolaridade para no mínimo de 12 anos de
estudo até o último ano de vigência deste plano.
O Município de Araponga deve se organizar entendendo estes desafios
como compromisso com a equidade, contando com apoio federal para viabilizar
o atendimento escolar da população urbana, do campo e das regiões pobres,
da juventude negra para que ganhem centralidade nas medidas voltadas para
a elevação da escolaridade, de forma a equalizar o atendimento educacional.

4.2.3. - VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO

Esta seção tratará de metas que valorizam os profissionais da educação
consideradas estratégias para que as demais sejam atingidas. O compromisso
com a qualidade da educação não pode ser cumprido sem a valorização do
magistério, uma vez que os professores exercem um papel decisivo no
processo educacional. Isso implica numa revisão de sua formação, na sua
jornada de trabalho e condições dignas de trabalho, salário e, por
consequência um redimensionamento e uma revisão do Estatuto do Magistério
e do Plano de Carreia do Magistério do município de Araponga.
4.2.3.1. Formação de professores
Meta 15: “ Garantir, em regime de colaboração entre a União, Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 ano de vigência deste PNE,
política nacional de formação dos profissionais da educação de que
tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, assegurando 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.”
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De acordo com dados de 2013, o município de Araponga, possui 78,6%
de professores com licenciatura, sendo que apenas 2,2% da rede pública, não
possuem nenhuma licenciatura e a rede privada- EFA - possui 76,9% de
professores com curso superior, sendo 53,8% sem licenciatura especifica na
área que atuam.
Na Educação Básica 88,8% tem ensino superior, na Educação Infantil
100% possui ensino superior, no ensino fundamental 90,7% tem o ensino
superior, sendo que apenas 8% destes possuem apenas ensino
médio/magistério e no ensino médio 89,2% possui ensino superior.
Atingir 100% em 2015 será impossível, mas se os governantes
priorizarem a educação esse quadro pode ser revertido em no mínimo 04 anos
(2019).

38

4.2.3.2 - Formação Continuada e Pós-Graduação
Meta 16: “ Formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da
Educação Básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a
todos(as) os(as) profissionais da Educação Básica formação continuada
em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino.”

No município de Araponga o percentual de profissionais da educação
básica com pós-graduação lato sensu ou stricto sensu é de 32,4%, sendo que
na rede municipal 47,2% dos professores possuem pós-graduação. Atingir a
meta de 50% até o último ano de vigência deste Plano é possível, para tanto
faz-se necessário um planejamento sistematizado com os órgãos competentes
e uma revisão do plano de carreira do magistério e seu estatuto.
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Nesse sentido, a formação continuada representa um grande aliado, na
medida que possibilita ao professor suprir lacunas em sua formação inicial e ao
mesmo tempo lhe dê subsídios para seu constante aperfeiçoamento
profissional.
É importante que o MEC cumpra seu papel de fiscalizador, assegurando
uma qualidade mínima para os cursos de pós-graduação ofertados.
Faz-se urgente um rigoroso estudo para construção de uma equipe de
profissionais com perfil necessário à melhoria da qualidade da educação do
município de Araponga. Estabelecer políticas de valorização dos profissionais
da educação em cada rede de ensino, assegurando que todos possuam
formação específica em nível superior, obtida em curso de licenciatura na área
de conhecimento em que atuam e oportunizar matrículas na pós-graduação
stricto sensu, de modo a atingir a titulação de mestres e doutores e garantir que
todos os profissionais da educação básica tenham formação continuada em
sua área de atuação.
4.2.3.3 – Remuneração do Magistério
Meta 17: “Valorizar os(as) profissionais do magistério das redes públicas
da Educação Básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao
dos(as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do
sexto ano de vigência deste PNE.”

RELATORIO DE GASTO COM PESSOAL FUNDEB 2013

VALOR ARRECADADO

JANEIRO
FEVEREIRO
MARÇO
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

R$149.328,64
R$131.318,76
R$108.425,17
R$ 117.011,57
R$ 120.877,07
R$ 130.485,17
R$ 107.967,65
R$ 113.625,04
R$ 111.158,26
R$ 119.567,90
R$ 122.834,70
R$ 131.203,31

60%

R$ 89.597,18
R$ 78.791,25
R$ 65.055,10
R$ 70.206,92
R$ 72.526,24
R$ 78.291,10
R$ 64.780,59
R$ 68.175,02
R$ 66.694,95
R$ 71.740,74
R$ 73.700,82
R$ 78.721,98

TOTAL NEGATIVO

FOLHA FUNDEB

76.524,85
85.436,87
90.394,67
94.409,88
91.844,60
90.116,73
90.860,96
91.613,61
88.499,08
87.684,14
86.067,97
95.889,61

COMPLEMENTAÇÃO

13.072,33
-6.645,62
-25.339,57
-24.202,96
-19.318,36
-11.825,63
-26.080,37
-23.438,59
-21.804,13
-15.943,40
-12.367,15
-17.167,63

-204.133,41
40

OBS: Os valores da tabela acima são apenas os salários sem os encargos
sociais devidos.
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Os profissionais do magistério devem ser valorizados e tratados como
todos os outros profissionais e não como abnegados que trabalham apenas por
vocação. A diferença de salário entre os profissionais do magistério e outros
com o mesmo nível de formação e instrução é inaceitável. Enquanto o salário e
carreira de magistério não forem atraentes, o número de bons profissionais e
jovens dispostos a seguir a carreira do magistério continuará sendo baixo.
Elevar os salários e valorizar os profissionais da educação, implica em
mudar as prioridades e passar a enxergar a educação como fonte de
desenvolvimento de um país.
A Lei Federal 11.738/08 prevê em seu artigo 5º - O Piso Salarial
Profissional Nacional do Magistério Público da Educação Básica será
atualizado anualmente, no mês de janeiro, a partir de 2009. Parágrafo Único –
A atualização de que trará o caput deste artigo será calculada utilizando-se o
mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente
aos anos iniciais do ensino fundamental urbano, definido nacionalmente, nos
termos da Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007.
Na rede municipal de Araponga a carga horária é de 25 horas e o salário
base é abaixo do que o Piso Nacional. De 2010 a 2012 o salário base do
professor era de R$ 882,00 em maio de 2012 tiveram um aumento e o salario
base passou a ser de R$ 1.088,40 e continua até a presente data.

4.2.3.4 - Plano de Carreira
Meta 18: “Assegurar, no prazo de 2 anos, a existência de Planos de
Carreira para os(as) profissionais da Educação Básica e Superior Pública
de todos os sistemas de ensino e, para o Plano de Carreira dos(as)
profissionais da Educação Básica Pública, tomar como referência o piso
nacional profissional, definido em Lei Federal, nos termos do inciso VIII
do art. 206 da Constituição Federal.”
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Na rede Municipal de Araponga O Plano de Carreira é regulamentado
pela Lei Nº 795/2009 que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira e
Remuneração do Magistério do Município de Araponga e dá outras
providências. O art. 50 do Estatuto do magistério Dispõe sobre a carreira d
magistério que compreende os seguintes cargos: I – Professor da Educação
Básica que compreende 4 (quatro) graus: a) Grau A - Magistério com
habilitação em nível médio; b) Grau B – Nível superior com Licenciatura Plena;
c) Grau C – Mestrado; d) Grau D – Doutorado . II – Supervisor Pedagógico,
compreende 4(quatro) graus: a) grau A – Nível Superior; b) Grau B –
Especialização; Grau C – Mestrado; d) Grau D- Doutorado. Parágrafo único: A
cada grau, compreende 10 níveis salariais: 1, 2,3,4,5,6,7,8,9,10. O
desenvolvimento do servidor na carreira também se dará por meio de
progressão horizontal e da progressão vertical. Cada progressão horizontal
corresponde a 5% calculado com base no vencimento a cada três anos
descontando-se os afastamentos, excetuando férias, licença de gestação e de
paternidade e licença prêmio por assiduidade. A progressão vertical se dará
por meio de mudança de grau, atendidos os seguintes requisitos – aquisição de
nova habilitação que lhe dê acesso ao grau superior; II – encontrar-se em
efetivo exercício do cargo; III – Aprovação em avaliação de desempenho
realizado pelo supervisor e coordenador escolar, referendada pelo colegiado da
Escola.
Na rede Estadual o plano de carreira dos profissionais da educação foi
criado pela Lei nº 15293 de 25/08/2004 e inclui classes e níveis que permitem
conhecer a estrutura da carreira.
Em 2010 a Lei nº 18975 fixou a remuneração dos profissionais da
educação básica sob a forma de subsídio vedando o acréscimo de qualquer
gratificação, adicional, abono, prêmio verba de representação ou outra espécie
remuneratória.
Na rede privada (EFA), não possui plano de carreira a maioria dos
profissionais da educação trabalham com carteira assinada, dentro das normas
da CLT com base no Piso Nacional.
No município não existe o conselho de educação bem como não
acontecem reuniões para discussões sobre o Estatuto do Magistério e Plano de
Carreira. Os salários dos profissionais da educação da rede municipal não
acompanha o piso nacional e está defasado, existem diversas modificações no
Estatuto que precisam ser revisadas e refeitas, pois o mesmo está defasado
em alguns itens e outros que dão dupla interpretação.

4.2.4. ENSINO SUPERIOR
Nesta seção, serão apresentados dados que caracterizam o município
no que se diz respeito às metas que cuidam do ensino superior e de pósgraduação.
Meta 12: “Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50%
e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 ano, assegurada a
qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas
matrículas no segmento público.”
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O Município de Araponga não oferece este nível de ensino. Os jovens e
adultos que sentem necessidade de prosseguir nos estudos migram para
outros municípios ou vão e voltam todos os dias para Viçosa. A cada dia vem
aumentando o número de jovens e adultos que cursam um curso superior em
Araponga.
Meta 13: “Elevar a qualidade da Educação Superior pela ampliação da
proporção de mestre e doutores do corpo docente em efetivo exercício no
conjunto do sistema de Educação Superior para 75% sendo, do total, no
mínimo, 35% doutores.”
Ampliar a proporção de mestres e doutores do corpo docente para
elevar a qualidade da educação superior para 75%, no mínimo de doutores e
ao mesmo tempo oportunizar vagas para que o docente tenha esse direito
assegurado é tarefa e competência dos governos federal e estadual.

Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação
stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25
mil doutores.”
O grande desafio dessa meta é a manutenção do crescimento do
número de bolsas de estudo, da qualidade da avaliação e da indução de cursos
de mestrados e doutorados .
Análises mostram que os desafios da educação superior são
expressivos e vão exigir um plano bem articulado entre estados e União e
instituições formadoras, para que essas metas possam se cumprir.

4.2.5. GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
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 consulta à comunidade escolar, no
âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União
para tanto.”
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Estabelecer a gestão democrática como uma das diretrizes deste Plano
confirma o compromisso com os preceitos constitucionais, o que favorece a
melhoria da qualidade da educação, um importante princípio que contribui para
o aprendizado e o efetivo exercício da participação coletiva.
Em Araponga não existe o Conselho Municipal de Educação.
O Conselho de Alimentação Escolar (CAE) é um órgão deliberativo,
fiscalizador, consultivo e de assessoramento de caráter permanente e de
âmbito municipal para atuar nas questões referentes a alimentação escolar,
criado pela Lei nº 473/97, composto por 06 membros efetivos e seus
respectivos suplentes com mandato de 02(dois) anos.
O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social d Fundo
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos
profissionais da Educação – Conselho de FUNDEB foi criado pela Lei nº
721/2007 e alterado pela Lei nº 743/08, atualmente composto por 09 membros
titulares e seus respectivos suplentes, de vários segmentos com mandato de
02 (dois) anos. No cumprimento de suas atribuições e responsabilidades, é
importante ressaltar que o Conselho não é gestor ou administrador dos
recursos do FUNDEB. Seu papel é acompanhar toda a gestão desses
recursos, seja em relação ao recebimento, seja em relação à aplicação dessas
importâncias na educação básica. A gestão dos recursos é de responsabilidade
do chefe do Poder Executivo e do Secretário de Educação, que tem a
responsabilidade de aplica-los adequadamente, como determina a lei.
O projeto pedagógico das escolas nasce do movimento de “açãoreflexão” que nunca estará pronto e acabado. Esta Proposta contribui para o
fortalecimento das escolas e para a construção de suas identidades e
autonomia.
A forma de escolha dos coordenadores das escolas municipais é feita
através de eleição por seus pares e das escolas estaduais é feita através de
exame de Certificação Ocupacional de Dirigente escolar realizado pela
Secretaria de Estado da Educação de Minas Gerais e processo de escolha da
chapa pela comunidade escolar.
Quanto ao Conselho de Transporte Escolar o município não tem.
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4.2.6. FINANCIAMENTO
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 desta Lei e, no mínimo,
o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio.”
O valor investido na educação está longe de suprir todas as demandas
para a melhoria do ensino, mantendo esta quantia contribui para que os
problemas no setor se mantenham. Atualmente, os 5,7% do PIB direcionados à
Educação não são sinônimo de qualidade, e não ajudam a mudar os quadros
alarmantes como o de crianças e jovens entre 6 e 14 anos que estão fora das
escolas e o número considerável de pessoas analfabetas.
O processo de universalização do ensino público é recente e, portanto,
estamos em fase de recuperação do sistema com construção de novas
escolas, ampliação de rede física, ampliação da jornada escolar, valorização
docente, novas oportunidades educacionais e maior qualidade. Nesse sentido,
a necessidade de maiores gastos para chegarmos à excelência é inevitável.
Para conseguir um salto na qualidade, é preciso mais investimento na
educação. É preciso buscar formas de aumentar substancialmente o
financiamento da Educação nacional sem comprometer outros setores. Só
assim alcançaremos às metas desejadas e consequentemente a educação que
queremos.
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METAS E ESTRATÉGIAS DO MUNICIPIO DE ARAPONGA
Meta 1: “Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as
crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de
educação infantil em creches de forma a atender, no mínimo, 30% (trinta
por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste
PME.”
Estratégias:
1.1) Garantir que, até ao final da vigência deste PME, seja inferior a 10%
(dez por cento) o número de crianças de 4 e 5 que estão fora da educação
infantil.
1.2) Em regime de colaboração, com Estado, União e sociedade civil,
construir creches que atenda, pelo menos 30% da população de até 3 anos,
num período de 5 anos a contar da vigência deste plano.
1.3) Ampliar, progressivamente, a oferta da Educação Infantil, de forma a
atender em cada ano 5% da população de até três ano de idade e 8% 10% da
população de 4 e 5 anos.
1.4) Garantir que 60% das crianças de 4 e 5 anos da zona rural tenham
acesso a educação infantil, com qualidade, num prazo máximo de 5 anos a
contar da vigência deste plano.
1.5) Implantar e estimular o acesso à educação infantil em tempo integral,
para, pelo menos 50%, crianças de 4 e 5 anos, conforme estabelecido nas
Diretrizes curriculares para a Educação Infantil, num prazo máximo de 5 anos.
1.6) Garantir o transporte escolar, em regime de colaboração com União e
Estado e município atendendo aos princípios básicos de segurança exigidos
pelo departamento Nacional de Transito (DNT) para as crianças que residem
em localidades mais distantes, para que as mesmas tenham acesso à
educação infantil. (Com um monitor/acompanhante ,no transporte até as
dependências do prédio escolar).
1.7) Elaborar, implantar e avaliar a proposta curricular para a educação
infantil que respeite a cultura do campo e a diversidade étnica racial, e
ambiental, bem como o ritmo e as necessidades e especificidades das
crianças.
1.8) Capacitar, continuamente, os profissionais da educação infantil.
1.9)
Ampliar progressivamente, a oferta da educação infantil, modalidade
pré escola, na zona rural de forma a até atingir a creche, onde houver
demanda.
1.10) Apoiar financeiramente a construção, reforma ou ampliação das
instituições que ofereçam a educação infantil com padrões mínimos de infra
estrutura para o funcionamento adequado.
1.11) Adquirir materiais de apoio para professores e profissionais da educação
infantil.
1.12) Adquirir brinquedos e materiais pedagógicos adequados.
1.13) Conscientizar a comunidade sobre a importância e o valor da educação
infantil.
1.14) Garantir recursos financeiros para a manutenção e desenvolvimento da
educação infantil.
1.15) Garantir, um acompanhante/responsável, para o transporte junto os
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alunos da educação infantil.
1.16) Implementar, em caráter complementar, programa de orientação e apoio
às famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e
assistência social, com foco no desenvolvimento das crianças de até 5 anos de
idade.
1.17) Preservar as especificidades da educação infantil na organização das
redes escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 a 5 anos em
estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a
articulação com a etapa escolar seguinte, visando o ingresso do(a) aluno(a) de
6 anos de idade no ensino fundamental.
1.18) Realizar um reaproveitamento dos prédios escolares que foram
fechados( escolas nucleadas) realizando as adaptações necessárias para
funcionamento de creches na zona rural.
1.19) Dar mais ênfase à saúde odontológica para as escolas.

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 95%
(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade
recomendada, até o último ano de vigência deste PME.”
Estratégias:
2.1) Reduzir , em 20% a cada ano, as taxas de repetência, evasão, abandono e
distorção idade/série, através de programas de aceleração da aprendizagem e
a recuperação, garantindo a efetiva a aprendizagem aos educandos com
menor desempenho escolar.
2.2) Criar mecanismos para o acompanhamento individualizado do(as)
alunos(as) do ensino fundamental.
2.3) Promover a busca efetiva de crianças e adolescentes que estão fora da
escola, em parcerias com a assistência social, saúde, conselho tutelar,
promotoria etc, visando localizar a demanda por nível e modalidade de
escolaridade, garantindo a universalização do ensino obrigatório.
2.4) Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento
das atividades escolares do seus filhos por meio do fortalecimento das relações
entre as escolas e as famílias.
2.5)Garantir transporte de qualidade para atender a demanda do sistema de
ensino.
2.6)Estimular o uso de tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira,
articulada, com a organização do tempo e das atividades didáticas entre a
escola e o ambiente, a favor da aprendizagem.
2.7)Assegurar que as escolas municipais possuam um padrão mínimo de
infraestrutura , equipamentos e segurança, em cooperação com a Polícia
Militar e comunidade local.
2.8) Disciplinar a organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo a
adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a identidade
cultural e as condições climáticas da região.
2.9) Desenvolver projetos diversificados que estimulem a imaginação, a
curiosidade e a criatividade na exploração de fenômenos de interesse dos
alunos.
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2.10) Vincular a bolsa família, em todas as instâncias, ao rendimento mínimo
de 60%, ou aprovação.
2.11) Conferir a autonomia às escolas para lançar frequência do bolsa família.
2.12) Ofertar as séries finais do ensino fundamental, em polos onde houver
demanda, na zona rural.
Meta 3: “Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a
população de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência
deste PME, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%.”
Estratégias:
3.1) Incentivar práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares
estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos
escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos
obrigatórios e eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho,
linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a aquisição de
equipamentos e laboratórios, a produção de material didático específico, a
formação continuada de professores e a articulação com instituições
acadêmicas, esportivas e culturais.
3.2) Equipar e manter as escolas de Ensino Médio com acervo bibliográfico,
tecnologias e laboratórios que favoreçam a vivência de práticas curriculares.
3.3) 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.
3.4) Promover a busca efetiva 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.
3.5) Incentivar a participação dos jovens no exame nacional do ensino médio
como critério de acesso a educação superior, fundamentado em matriz de
referência do conteúdo curricular do Ensino Médio.
3.6) Redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem
como a distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender
a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos
(as).
3.7) Estabelecer ações de cooperação técnica, apoio e parcerias entre União,
Estado, Município e organizações não governamentais, compartilhando
responsabilidades para a universalização da oferta no ensino médio.
3.8) Garantir transporte gratuito para todos os estudantes do Ensino Médio das
escolas públicas e comunitárias, que comprovadamente não sejam atendidos
próximos as suas residências, incluindo as adaptações necessárias aos alunos
que apresentem dificuldades de locomoção.
3.9) Garantir um profissional capacitado em informática para atender e assistir
as escolas nas aulas práticas a alunos e profissionais.
3.10) Estimular a criação e implementação de projetos, visando a estimulação
dos(as) alunos(as) como por exemplo, semana das profissões etc.
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3.11) Erradicar, em até 10% ao ano, o analfabetismo da população de 14 anos
ou mais, objetivando atingir a população analfabeta ou semianalfabeta
desenvolvendo parcerias que viabilizem a implementação da educação para
todos.
3.12) Criar estratégias, de diagnósticos das necessidades enquanto ensino
médio, nas comunidades, buscando estratégias para atende-las.
Meta 4: “Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete)
anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, o acesso à educação básica e ao
atendimento educacional especializado, preferencialmente na rede
regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços
especializados, públicos ou conveniados.”
Estratégias
4.1) Implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e
fomentar a formação continuada de professores (as) para o atendimento
Educacional Especializados nas escolas do campo/ município.
4.2) Estimular o atendimento educacional especializado em salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados, nas formas complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as)
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, matriculados na rede pública de educação básica, conforme
necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno .
4.3) Estimular a criação 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.
4.4) Estimular a criação de programas suplementares que promovam a
acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o acesso e a
permanência dos (as) alunos (as) com deficiência por meio da adequação
arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da disponibilização de
material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, assegurando,
ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de
ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas habilidades ou
superdotação.
4.5) Promover a articulação Inter setorial 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.
4.6) Apoiar a ampliação das equipes 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
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superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do atendimento
educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as)
e intérpretes de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, professores de
Libras, prioritariamente surdos, e professores bilíngues.
4.7) Promover 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 e favorecer a
participação das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional
inclusivo.
4.8) Adaptar os prédios escolares já existentes para atender as normas de
acessibilidade, constantes nos dispositivos legais.
4.9) Assegurar o transporte escolar acessível aos alunos com deficiência que
tem acesso e a frequência à escola.
4.10) Criar as categorias profissionais de cuidador e de professor de
Atendimento Educacional Especializado – AEE – na rede municipal.
4.11) Contratar professores especializados para ajudar no atendimento a
crianças com necessidades especiais.
4.12) Garantir a contratação de uma nutricionista para atendimento, exclusivo,
para a educação.
Meta 5.” Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até os oito anos de
idade, durante os primeiros cinco anos de vigência do plano; no máximo,
até os sete anos de idade, do sexto ao nono ano de vigência do plano; e
até o final dos seis anos de idade, a partir do decimo ano de vigência
deste plano. “
Estratégias:
5.1) Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do
ensino fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na préescola.
5.2) Providenciar apoio pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização
plena de todas as crianças.
5.3) Garantir pessoal para apoio e desenvolvimento do PIP/M, nas escolas
municipais, a fim de recuperar os alunos com maiores dificuldades de
aprendizagem.
5.4) Estimular as escolas a criarem os respectivos instrumentos de avaliação e
monitoramento, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os
alunos(as) até o final do terceiro ano do ensino fundamental.
5.5) Reestruturar a educação infantil, modalidade pré escola, a fim de poder
iniciar a alfabetização a fim de sejam alfabetizados, os alunos, até o final da
vigência deste plano.
5.6) Incluir 02 (duas) horas semanais de trabalho remunerado, na escola, para
planejamento de atividades e estudos, na rede municipal.
5.7) Apoiar, incentivar e implementar projetos escolares, tais como: projeto de
leitura, escrita etc.
5.8) Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas
inovadoras que asseguram a alfabetização e favoreça, a melhoria do fluxo
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escolar e a aprendizagem dos (as) alunos(as), consideradas as diversas
abordagens metodológicas e sua efetividade.
5.9) Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores(as)
para a alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias
educacionais e práticas pedagógicas, estimulando a articulação entre
programas de pós-graduação stricto sensu e ações de formação continuada de
professores(as) para a alfabetização.
5.10) Dar prioridade à educação básica no município.
Meta 6: “Oferecer educação em tempo integral e, no mínimo, 50% das
escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da
educação básica.”
Estratégias:
6.1) Garantir a oferta de educação básica pública em tempo integral, por meio
de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, inclusive
culturais e desportivas, de forma que o tempo de permanência dos(as)
alunos(as) na escola sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a
7(sete) horas diárias, durante todo ano letivo.
6.2) Implantar, na rede municipal, o tempo integral nas escolas onde houver
demanda e condições estruturais e de pessoal, de forma a atender pelo menos
10 % dos alunos.
6.3) Instituir em regime de colaboração, programa de construção e ou
reestruturação de escolas com padrões arquitetônicos e de mobiliário
adequado para atendimento em tempo integral.
6.4) Implantar o tempo integral na escola de Educação Infantil, modalidade pré
escola, de modo a atender as crianças, nesta faixa etária.
6.5) Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional
de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por meio de instalação de
quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para
atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e
equipamentos, bem como material didático e da formação de recursos
humanos para a educação em tempo integral.
6.6) Capacitar profissionais da educação para trabalhar com o tempo integral e
definir um perfil adequado para quem for trabalhar com o tempo integral.
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 Ibed:”
Ideb
2015
2017
2019
2021
Anos Iniciais do ens. fundamental
5,2
5,5
5,7
6
Anos finais do ens. fundamental
4,7
5
5,2
5,5
Ensino Médio
4,3
4,7
5
5,2

Estratégias:
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7.1) Assegurar que:
a) no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por cento)
dos (as) alunos (as) do ensino fundamental e do ensino médio tenham
alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta
por cento), pelo menos, o nível desejável;
b) no último ano de vigência deste PME, todos os (as) estudantes do ensino
fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de
aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos,
o nível desejável.
7.2) Adotar a avaliação institucional com base no perfil do alunado e do corpo
de profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos
recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras
dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de
ensino.
7.3) Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento
às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às
estratégias de apoio técnico, voltadas à melhoria da gestão educacional, à
formação de professores e professoras e profissionais de serviços e apoio
escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à
melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar.
7.4) Garantir transporte gratuito para todos (as) os (as) estudantes da
educação do campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante
renovação e padronização integral da frota de veículos, de acordo com
especificações definidas pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e
Tecnologia - INMETRO, e financiamento compartilhado, com participação da
União proporcional às necessidades dos entes federados, visando a reduzir a
evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação
local.
7.5) Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à) aluno (a),
em todas as etapas da educação básica, por meio de programas
suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde.
7.6) 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.
7.7) Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do
Plano Nacional do Livro e da Leitura, 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.
7.8) Executar o Plano de Ação Articulada – PAR e o Plano Plurianual – PPA
em consonância com o Plano Municipal de Educação, tendo em vista, as metas
e estratégias estabelecidas para a Educação Básica pública.
7.9) Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa de
reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas e
comunitárias, visando à equalização das oportunidades educacionais.
56

7.10) Promover a articulação dos programas da área da educação, com os de
outras áreas, como saúde, assistência social, esporte e cultura, possibilitando a
criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a melhoria
da qualidade educacional.
7.11)Promover a formação continuada dos professores e profissionais da
educação.
7.12) Estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorem seu
desempenho, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da
comunidade escolar.
7.13) Implementar projetos de Arte/cultura e Esporte em todas as escolas
municipais, estaduais e comunitárias de forma a atender todos os educandos.
Meta 8: “ Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de
modo a alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano de vigência
deste Plano, para as populações do campo, da região de menor
escolaridade no País e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade
média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).”
Estratégias:
8.1) Participar de programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo,
para acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e
progressão parcial, bem como priorizar estudantes com rendimento escolar
defasado, considerando as especificidades dos segmentos populacionais
considerados.
8.2) Estimular a diversificação curricular, integrando a formação à preparação
para o mundo do trabalho, estabelecendo inter-relação entre teoria e prática,
nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura e cidadania,
adequando à organização do tempo e do espaço pedagógico.
8.3) Promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos
segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas de
assistência social, saúde e proteção à juventude.
8.4) Implantar o EJA nas escolas da zona rural, de modo a atender a
população trabalhadora.
8.5) Implantar um CESEC como polo regional na escola da sede – E.E.Cônego
José Ermelindo de Souza.
8.6) Recensear e fazer o chamamento anual, em parceria com o sistema
estadual/municipal de educação, da demanda a ser atendida na Educação de
Jovens e Adultos (EJA).
Meta 9: “Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou
mais para 63,5% até 2019 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo
funcional.”
Estratégias:
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9.1) Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio
incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens
e adultos.
9.2) Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos possibilitando a
continuidade da escolarização básica.
9.3) 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.
9.4) Apoiar projetos inovadores na educação de jovens e adultos, tais como: as
escolas comunitárias e suas metodologias (pedagogia da Libertação), que
visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades
específicas desses (as) alunos (as).
9.5) Fomentar as tecnologias educacionais e de inovação das práticas
pedagógicas, que assegurem a alfabetização, a partir de realidades
diferenciadas do ponto de vista linguístico que favoreçam a melhoria do fluxo
escolar e as aprendizagens dos alunos, segundo as diversas abordagens
metodológicas (pedagogia da alternância e seus instrumentos ) conciliando a
teoria com a prática.
9.6) 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 tecnologias educacionais e atividades recreativas,
culturais e esportivas, à implementação de programas de valorização e
compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão
dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas, resgatando a
identidade local.
9.7) Implantar gradativamente, na zona rural, Estouros e Vargem Alegre, os
anos finais do ensino fundamental num prazo, de no máximo 10 anos da data
de vigência deste Plano.
Meta 10: “Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de
jovens e adultos, na forma integrada à educação profissional, nos
ensinos fundamental e médio.”

Estratégias:
10.1) Ofertar educação diferenciada que atenda à necessidade local a partir de
diagnóstico da população e público a ser atendido.
10.2) Formação de professores, em novas metodologias, para que
desenvolvam um perfil que possa acompanhar, estimular, incentivar e que
provoque as descobertas, que seja humilde e democrático e disponível à busca
de conhecimentos e necessidades diferenciadas.
10.3) Promover e respeitar a autonomia das instituições de ensino
comunitárias, reconhecendo que possuem características e necessidades
diferenciadas.
10.4) Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação
profissional, de acordo com as características do público da educação de
jovens e adultos e considerando as especificidades das populações, inclusive
na modalidade de educação à distância.
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10.5) Garantir recursos financeiros e materiais
que proporcione o
desenvolvimento e a efetivação da educação diferenciada, inclusive à Escola
Família agrícola e similares.
10.6) Reestruturar as escolas, reformando ou ampliando as já existentes para
melhor atender a demanda das comunidades.
10.7) Promover a integração entre família e estudante através de visitas à
família, feitas por profissional da educação, conhecendo a realidade e levando
em conta a formação integral do sujeito e suas diferenças.
10.8) Expandir, gradativamente, de forma articulada com o Estado, a oferta da
Educação de Jovens e Adultos, garantindo as etapas correspondentes ao
Ensino Fundamental e Médio a todos os que foram excluídos do processo de
ensino ou os que não tiveram a oportunidade na idade própria de frequentar a
escola, até atingir, 50% da demanda a ser atendida nas duas
etapas(fundamental e médio) da Educação básica, nas escolas municipais,
estaduais e comunitárias.
10.9) Desenvolver programas educacionais inclusivos que possibilitem aos
jovens e adultos maiores oportunidades no mercado de trabalho, exercício da
cidadania e melhores condições de vida para si e para sua família.
Meta 11: “Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível
médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% de
gratuidade na expansão de vagas.”
Estratégias:
11.1) Estimular a implantação, em regime de parceria com o Estado, de cursos
de educação profissional técnica de nível médio.
11.2) Estimular a matrícula de educação profissional técnica de nível médio na
modalidade de educação a distância, com a finalidade de ampliar a oferta e
democratizar o acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado
padrão de qualidade.
11.3) Ampliar a oferta da EFA (Escola Família Agrícola) e garantir recursos
financeiros para profissionais, respeitando a autonomia da instituição.
11.4) Estabelecer parcerias com escolas já existentes para promoção dos
cursos profissionais que deverão ser decididos a partir de uma consulta à
comunidade de Araponga e região, tendo por base as demandas e parcerias
regional.
11.5) Prever um consórcio com os municípios vizinhos para a oferta de novas
escolas técnicas profissionalizantes (numa região próxima ao município).
11.60 Instrumentalizar o polo do município com recursos e convênios
necessários à implementação e oferta de novos cursos profissionalizantes.
11.7) Desenvolver e/ou criar estratégias para que as EFAs de Ensino Médio
possam aderir ou estabelecer parcerias com o PRONATEC, respeitando a
autonomia das EFAs no que se refere ao perfil do profissional e gestão de
recursos, utilizando a escola no período noturno.
11.8) Proporcionar ofertas diversas de disciplinas profissionalizantes nas
escolas estaduais do município.

59

Meta 12: “Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%
e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a
qualidade da oferta.”
Estratégias:
12.1) Equiparar os estudantes das EFAs e escolas comunitárias aos benefícios
referentes a projetos do governo, como oferta ao SISU e similares, tal e qual
estudantes de escolas públicas, reconhecendo nesses estudantes o mesmo
perfil dos estudantes de escolas públicas.
12.2) Criar mecanismos de ajuda a estudantes que fazem o curso superior em
Viçosa, através de transporte e outros.
12.3) Assegurar condições de transporte, através de ajuda, para que
estudantes possam ir e vir de Viçosa.
12.4) Instituir o Fundo Municipal de Educação Superior;
12.5) Incentivar e estimular a formação profissional de nível superior
oferecendo ajuda de custo a estudantes carentes do município/ implementar
cursos de curta duração.
12.6) Criar um sistema de bolsas onde os alunos possam dar retorno ao
município como prestação de serviços.
Meta 13: “ Elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção
de mestres e doutores do corpo docente e efetivo exercício no conjunto
do sistema de educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo,
35% de doutores.”
Estratégias:
13.1) Incentivar profissionais do município a fazer parte do corpo docente das
instituições públicas de educação superior vizinha ao município, mediante
ações planejadas e coordenadas.
13.2) Estimular a formação de consórcios entre instituições públicas de
educação superior, com vistas a potencializar a atuação regional, inclusive por
meio de plano de desenvolvimento institucional integrado, assegurando maior
visibilidade municipal às atividades de ensino, pesquisa e extensão.
13.3) Criar polos de EAD no município oferecendo cursos de graduação e
especialização.
Meta 14: “Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação
stricto sensu, de modo a atingir titulação anual de 60 mil mestre e 25 mil
doutores.”
Estratégias:
14.1) Estimular os professores a cursarem cursos de pós-graduação stricto
sensu, através de incentivos com a reformulação do estatuto do magistério e
plano de carreira.
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14.2) Estimular os munícipes a cursarem cursos de pós-graduação stricto
sensu, através de políticas de valorização e de ajuda no que couber e puder o
município.
Meta 15: “Garantir, em regime de colaboração entre a União, Estados, o
Distrito Federal e os municípios, no prazo de 5 anos de vigência deste
PME, política nacional de formação dos profissionais da educação de que
tratam os incisos I, II e III do art. 61 da Lei nº 9.394/96, assegurando-lhes a
devida formação inicial, nos termos da legislação, e formação continuada
em nível superior de graduação e pós-graduação, gratuita e na respectiva
área de atuação.”
Estratégias:
15.1) Implementar políticas de valorização profissional específica para os
profissionais da educação, contemplando a formação continuada e condições
de trabalho.
15.2) Realizar parcerias com instituições superiores a fim de estimular a
participação dos profissionais da educação básica em cursos de graduação
específica.
15.3) Ofertar os benefícios dos profissionais de escolas públicas aos
profissionais das escolas comunitárias, possibilitando a todos o acesso à
politicas de formação aos profissionais da educação.
Meta 16:” Formar, até o último ano de vigência do PNE, 50% dos
professores que atuam na educação básica em curso de pós-graduação
stricto sensu ou lato sensu em sua área de atuação, e garantir que os
profissionais da educação básica tenham acesso à formação continuada,
considerando as necessidades e contextos dos vários sistemas de
ensino.”
Estratégias:

16.1) Estimular profissionais da Educação pública e comunitária, a participarem
de cursos de pós-graduação latu sensu e stricto sensu nas IES públicas.
16.2) Viabilizar políticas de formação continuada a nível de pós-graduação para
os profissionais da educação das escolas públicas e comunitárias.
16.3) Oferecer a cada profissional de educação possibilidades de
especialização mantendo-o ativo e atuante no mercado de trabalho;
Meta 17: “ Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de
educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos
demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto
ano de vigência deste PME.”
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Estratégias:

17.1) Atualizar, no Município, Planos de Carreira e Estatuto do Magistério para
os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação básica,
observados os critérios estabelecidos na Lei nº 11.738/ 2008.
17.2) Assegurar recursos financeiros para a valorização dos profissionais da
educação básica.
17.3) Criar mecanismos onde se ofereça premiações para o cumprimento de
metas a serem estabelecidas na educação , ex. prêmio por produtividade.
17.4) Firmar parcerias que possibilitem a valorização profissional com as
escolas comunitárias respeitando-lhes a autonomia de gestão.
17.5) Assegurar recursos financeiros e logísticos para os profissionais da
educação básica buscarem mais formação em nível técnico e humano.

Meta 18: Assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de
carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de
todos os sistemas de ensino e ,para o plano de carreira dos profissionais
da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial
nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VII do
art. 206 da Constituição Federal.”

Estratégias:
18.1) Implantar, nas redes públicas de educação básica, acompanhamento dos
profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais, a fim de
fundamentar, com base em avaliação documentada a decisão pela efetivação
após estágio probatório;
18.2) Prever nos planos de carreira dos profissionais da educação básica do
município, licenças remuneradas e incentivos para a qualificação profissional,
inclusive em nível de
especialização, estendendo esses benefícios aos
profissionais das escolas comunitárias através de convênios e repasse de
recursos específicos para tal finalidade.
18.3)Estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da
educação para subsidiar os órgãos competentes na reestruturação dos planos
de Carreira.
18.4) Tornar realidade o piso salarial nacional, no município.
Meta 19:” Garantir, em leis específicas aprovadas em âmbito da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a efetivação da gestão
democrática na educação básica e superior pública, informada pela
prevalência de decisões colegiadas nos órgãos dos sistemas de ensino e
nas instituições de educação, e forma de acesso às funções de direção
que conjuguem mérito e desempenho à participação das comunidades
escolar e acadêmica, observado a autonomia federativa e das
universidades.”
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Estratégias:
19.1) Assegurar condições, no prazo de dois anos de vigência deste Plano, que
haja uma gestão democrática nas escolas da rede municipal, estadual e
comunitária.
19.2) Criar o Conselho Municipal de Educação, num prazo, máximo, de dois
anos a contar da efetivação deste plano.
19.3) Incentivar a participação em programas de apoio e formação aos
conselheiros de acompanhamento e controle social do FUNDEB, dos
conselhos de alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros demais
conselhos de acompanhamento de políticas públicas.
19.3) Estimular a criação, constituição e fortalecimento de colegiados,
associação de pais, grêmios estudantis etc. assegurando-lhes inclusive
espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas.
19.4) Estimular a participação e desenvolver programas de formação
continuada de gestores escolares e diretores.
19.5) Implementar políticas de formação continuada aos membros dos
conselhos de educação visando o fortalecimento dos mesmos
19.6) Realizar, a cada dois anos, a conferência municipal de educação, com a
finalidade de se avaliar as conquistas, corrigir os rumos e rever o
posicionamento e metas da educação municipal.
19.7) A União, Estados e município cumprir e fazer cumprir as leis
estabelecidas, tanto municipal, estadual e federal.
Meta 20: “Ampliar o investimento público em educação de forma a atingir
no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno Bruto (PIB) do País no
quinto ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% do PIB
no final do decênio.”
Estratégias:
20.1) Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos
do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de
2000, a transparência e o controle social na utilização de recursos públicos
aplicados em educação, especialmente a realização de audiências públicas, a
criação de portais eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros
de conselhos de acompanhamento e controle social do FUNDEB.
20.2) Obter recursos financeiros juntos às esferas federal e estadual, por meio
de apresentação de projetos e convênios, a fim de melhorar a qualidade do
ensino no município.
20.3) Disponibilizar recursos para execução das metas estabelecidas neste
plano e priorizadas pela Administração Municipal., devidamente acordadas nos
conselhos municipais.
20.4) Implementar política de financiamento, em regime de colaboração com o
Estado, para ações de solução de problemas do transporte escolar,
enfrentados na zona urbana e rural, em relação ao gerenciamento e
pagamento de despesas.
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20.5) A União, Estado e Município ter obrigatoriedade de fazer e cumprir
convênios com as escolas comunitárias no que se refere a recursos para
manutenção de bens e serviços, respeitando-lhes a autonomia de gestão.
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