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LEI Nº 1.764, DE 24 DE JUNHO DE 2015. 

INSTITUI A ADEQUAÇÃO DO PLANO 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME, 

PARA O PERÍODO DE 2015 A 2025, E 

DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Renato Raupp Ribeiro, Prefeito Municipal de Glorinha, Estado do Rio Grande 
do Sul. 

Faço saber, em cumprimento ao disposto no Artigo 55, Inciso IV, da Lei 
Orgânica do Município, que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu 
sanciono e promulgo a seguinte  

LEI: 

 

Art. 1º. Fica instituída a adequação do PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, 
com vigência por 10 (dez) anos, nos termos do Anexo Único da presente Lei.  

Parágrafo Único. VETADO 

Art. 2º. A Administração Municipal, em articulação com as comunidades 
escolares e a comunidade civil, procederá às avaliações periódicas da 
implementação do Plano Municipal de Educação.  

Parágrafo Único. A primeira avaliação do Plano realizar-se-á no segundo ano 
de vigência desta Lei, cabendo à Câmara de Vereadores aprovar as medidas legais 
decorrentes, com vistas à correção de deficiências e distorções.  

Art. 3º. O Plano Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias do 
Município (LDO) serão elaboradas de modo a dar suporte às metas constantes do 
Plano Municipal de Educação.  

Art. 4º. Os Poderes Legislativo e Executivo do Município e o Sistema de 
Ensino, através da Secretaria Municipal de Educação e do Conselho Municipal de 
Educação, incubir-se-ão da divulgação deste Plano e da progressiva realização de 
suas metas e estratégias, para que toda a comunidade Glorinhense o conheça e 
acompanhe sua implementação.  

Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.  

Art. 6º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei Municipal 
nº 1.202/2009.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA/RS, em 24 de junho de 2015.  

 

 
RENATO RAUPP RIBEIRO 

Prefeito Municipal 
 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE. 
              
               Luciana Soares Raupp 
Sec. Mun. de Administração e Planejamento 
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I – APRESENTAÇÃO 

 

É com satisfação que apresentamos à comunidade de Glorinha a atualização do 
Plano Municipal de Educação (PME) que, consiste na revisão e adequação deste 
documento-base do município, o qual se propõe a avaliar o sistema educacional com as 
metas e estratégias, para orientar a política da educação nos próximos dez anos, a contar 
da data de sua aprovação. 

 

O PME aborda do conjunto da educação, no âmbito Municipal, expressando uma 
política educacional para todos os níveis, as etapas e as modalidades de ensino. Sua 
atualização está fundada no Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei nº 
13.005/2014, que em seu art. 8º declara:  

 

“Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar seus 
correspondentes planos de educação, ou adequar os planos já 
aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, metas e 
estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano contado da 
publicação desta Lei”. 

 

E também, de acordo com a Constituição Federal em seu artigo 206, Inciso VII, 
observando a gestão democrática de ensino e da educação, a garantia de princípios de 
transparência e impessoalidade, a autonomia e a participação, a liderança e o trabalho 
coletivo, a representatividade e a competência, foi feita a atualização do presente Plano 
Municipal de Educação.  

 

Apresenta, ainda, a revisão do diagnóstico da realidade do município da rede pública 
municipal e estadual, a partir dessa, o estabelecimento de metas e estratégias para os 
próximos dez anos. Sua atualização está focada nos principais aspectos norteadores: 

 

 A universalização 

 A qualidade no ensino 

 A formação e a valorização dos profissionais 

 A democratização da gestão  

 O financiamento da educação. 
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II - INTRODUÇÃO 

Glorinha prioriza a qualidade educativa ao atualizar o seu Plano Municipal de 
Educação - PME, já existente e aprovado, sob Lei Municipal 1.202 de 2009, de forma 
democrática e participativa, ao Plano Nacional de Educação – PNE (Lei 13.005/2014), para 
os próximos dez anos. 

Conforme já descrito na introdução do PME,  

 

Vivemos em uma época de transição na educação brasileira, novas 
políticas educacionais, modificações no currículo escolar, 
aprendizagem mediada por novas tecnologias, teorias que estão 
inovando o cotidiano das salas de aula, práticas que enfatizam a 
construção da autonomia, competências e cidadania. Portanto, a 
cidadania deve ser compreendida como produto de histórias vividas 
pelos grupos sociais, sendo, nesse processo, constituída por 
diferentes tipos de direitos e instituições. No entanto, discutir a 
cidadania hoje significa apontar a necessidade de transformação das 
relações sociais nas dimensões econômicas, política e cultural, para 
garantir a efetivação do direito de ser cidadão. 

 

Ter a universalização como o primeiro aspecto norteador implica colocar-se 
explicitamente a favor da diversidade e contra valores e práticas sociais sob qualquer forma 
de discriminação. O PME ressalta o que está posto no Plano Nacional de Educação e 
esperamos este plano municipal aponte para uma Educação Plena, que contribua para a 
formação de cidadãos, com uma visão de mundo em condições para interagir na 
contemporaneidade de forma construtiva, solidária, participativa e sustentável. 

 

 

III - HISTÓRICO DA ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

GLORINHA AO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

O Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Educação, 
envolvida com as discussões sobre o novo Plano Nacional de Educação, através da 
Conferência Nacional de Educação (CONAE), cuja participação se deu junto ao município 
de Cachoeirinha, iniciou sua caminhada para movimentar-se a favor desta revisão de 
gestão educacional. Para atualizar este Plano, a Secretaria Municipal de Educação adotou 
uma metodologia participativa e democrática, envolvendo a Sociedade Civil Organizada, 
Instituições de Ensino e da Administração Pública, Conselho Municipal de Educação e 
Câmara Municipal – através da Portaria nº 688/2014, que nomeia membros para compor a 
comissão de atualização do Plano Municipal de Educação.  

A elaboração deste Plano Municipal de Educação constitui-se de instâncias de 
reflexões e decisões através de reuniões semanais com os membros da Comissão, 
analisando-se meta a meta para a proposta de estratégias para que se consolidem, 
atribuindo-se indicadores e responsáveis para a avaliação das ações.  

O trabalho foi organizado sob orientação das formações para adequação ou 
elaboração dos planos municipais de educação em consonância com o PNE, no qual 
fizemos parte do grupo 10, junto a outros municípios da região, além de todo material 
disponíveis em sites específicos que contem cadernos de orientações. Estas nos guiam 
para uma proposta que ultrapassa governos, e por isso, sempre a explanação culminante 
entre o PME e PNE, por isso os aspectos históricos e as características do município 
permanecem as mesmas nesta adequação, sendo atualizados somente os dados que 
merecem revisão. 
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1 ASPECTOS HISTÓRICOS 

 

1.1 – Origem do Município 

 

1906: A CAPELA DE NOSSA SENHORA DA GLÓRIA ABENÇOA O NASCIMENTO DE 

UMA POVOAÇÃO 

O povoamento do Rio Grande do Sul começou em 1730, quando Dona Ana Guerra, 
irmã do Capitão-mor Francisco de Brito Peixoto, fundador de Laguna, em Santa Catarina, 
estabeleceu-se em um lugar chamado Lombas, atual cidade de Viamão. Os campos de 
Viamão, por onde se estabeleceram os primeiros sesmeiros com seus agregados, familiares 
e pertences, compreendia também a extensa região situada entre os rios Gravataí e Sinos, 
que mais tarde viriam a ser distritos da Aldeia Nossa Senhora dos Anjos. 

A aldeia Nossa Senhora dos Anjos foi fundada em 1763, pelo Capitão Antonio Pinto 
Carneiro, que vindo das Missões, trouxe consigo mil Índios Guaranis, estabelecendo-se às 
margens do rio Gravataí, atual cidade do mesmo nome. Nas terras da aldeia estavam os 
atuais Municípios de Canoas, Cachoeirinha, Gravataí e Glorinha, que com o passar dos 
anos, foram se emancipando, sendo Glorinha o último a emancipar-se em 04 de Maio de 
1988. 

Num passado distante, o município era uma pequena vila, habitada por agricultores 
e pecuaristas situada à beira da rodovia RS-030, um pequeno núcleo com algumas casas 
comerciais, uma igreja, um clube e uma escola, era parada obrigatória para os que faziam a 
longa viagem a caminho das praias do litoral norte. Depois se transformou em distrito, 
mantendo suas características rurais. 

Em 1834, o Município de Gravataí - Região Metropolitana de Porto Alegre – dividia-
se em três distritos: Costa de Sapucaia, Freguesia da Aldeia dos Anjos e Passo Grande, 
mais tarde também conhecido como Rua da Glória. Nas laterais dessa "rua" - em verdade, 
uma estradinha ainda com traçado bastante primitivo, formava-se uma pequena vila, 
habitada por agricultores e pecuaristas, em sua maioria, descendentes de colonos 
portugueses. 

Este singelo núcleo de moradores movimentava-se num cenário composto por meia 
dezena de casas de comércio (açougue, armazém de secos e molhados, quitandas com 
frutas e verduras, etc.), um clube recreativo, uma escola e uma primeira Capela Católica, 
construída pelos próprios colonos, onde, aos fins de semana, assistiam às missas e 
celebravam festas religiosas. 

Em 1906, essa capelinha original é praticamente reconstruída e batizada como Igreja 
Matriz Nossa Senhora da Glória, com o Distrito de Passo Grande. 
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Com a construção da autoestrada, os viajantes mudaram o trajeto e o distrito sentiu 
a perda, especialmente seu comércio de produtos da região. 

Com o crescimento da região metropolitana, Gravataí foi ficando tipicamente urbana, 
voltada para a industrialização, em prejuízo da sua zona rural, que não recebeu a mesma 
atenção. Então começou a nascer o sonho da emancipação. Era chegada a hora de buscar 
a autoadministração, seguir seu próprio caminho e decidir o seu futuro: ou emancipar ou 
ficar para trás, perdida no tempo. 

Formada a comissão de emancipação, em Junho de 1986 sob a Presidência do 
Sr.Pompilio Gomes Sobrinho e demais lideres da comunidade, iniciaram-se os preparativos 
para a realização do plebiscito que, autorizado pela Assembleia Legislativa, ocorreu no dia 
10 de Abril de 1988. 

Compareceram 75% dos eleitores aptos a votar, sendo que dos 1773 votantes, 1350 
votaram pela emancipação, com apenas 337 contra, 25 em branco e 21 votos nulos. A 
vitória foi comemorada pela população com muita festa. No dia 04 de Maio de 1988, o 
governador Pedro Simon sancionou a Lei Estadual 8590 que criou o município de Glorinha, 
que incluiu em sua área o também ex-distrito de Dom Feliciano, ambos então, pertencentes 
à Gravataí. 

Glorinha está incluída na Microrregião compreendida por 23 municípios denominada 
Região Metropolitana de Porto Alegre. Beneficia-se pela sua situação geográfica ao 
Pertencer à Grande Porto Alegre e fazer limites com as microrregiões: Litoral Norte e Vale 
do Rio dos Sinos. 

 

 

1.2 – Primeiros Habitantes 

O município de Glorinha tem a sua formação étnica na composição de descendentes 
de portugueses e de alemães, com uma pequena parcela de italianos. 
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1.3 – Símbolos Municipais 

Instituídos em 23 de abril de 1992, pela Lei N° 103, o brasão e a bandeira 
municipais, assim como os açudes, as atafonas e as centenárias figueiras, já fazem parte 
de nossa paisagem e história. 

BRASÃO MUNICIPAL 

 

 

O Brasão Municipal retrata aspectos do Município, representando, mais 
especificamente: 

a) o escudo em forma de cuia - a hospitalidade de seu povo; 

b) a cidadela e lanças - sua soberania e defesa de seus interesses; 

c) a Igreja Matriz - a formação cristã de seus habitantes; 

d) a figueira - característica principal do centro da cidade; 

e) o gado e o arroz - a produção agropecuária, sua economia básica; 

f) as inscrições: sua identificação e data de criação. 

 

BANDEIRA MUNICIPAL 

 

 

A Bandeira é composta de três panos: verde, branco e amarelo, em tonalidades 
normais, constituindo o verde e o amarelo dois triângulos retângulos e o branco um 
quadrilátero ascendente entre os dois triângulos, ficando o ângulo reto do triângulo verde ao 
alto e à esquerda da Bandeira e o ângulo reto do triângulo amarelo embaixo e à direita. 
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I - Sobre o pano branco ao centro da Bandeira existe um círculo com o perímetro 
traçado em preto, dentro do qual está inserido o Brasão. 

II - As duas faces da Bandeira são exatamente iguais, sendo vedado fazer uma com 
o avesso da outra. 

A Bandeira Municipal, além das cores do Brasão, é composta de três tons principais: 
verde, branco e amarelo, que ficam instituídas como cores oficiais do Município, 
representando: 

a) o verde - a natureza preservada, seus campos e suas matas; 

b) o branco - a tranquilidade do local, a fé e a esperança de seu povo; 

c) o amarelo - seus campos produtivos gerando riqueza e prosperidade. 

 

Ao lado do Brasão e da Bandeira, o município de Glorinha ostenta outro símbolo 
marcante, menos solene e mais descontraído do que os dois primeiros: é a menina/boneca 
Glorinha, que ganhou os corações da comunidade glorinhense, transformando-se no 
símbolo mais gracioso, simpático e hospitaleiro da comarca que granjeou o merecido título 
de Um Paraíso Entre a Capital, a Serra e o Mar... 

 

BONECA GLORINHA 

 

 

Criada pela artista gráfica Tânia Ruosas como personagem de identificação da 
ExpoGlorinha de 2002, a bonequinha nasceu como uma anfitriã para a grande feira 
municipal, ilustrando toda a folhetaria promocional do evento. Aparentando uma idade entre 
12 e 13 anos, com traços e indumentária açorianos, um aventalzinho sobre a saia, uma tiara 
de flores nos cabelos, tamanquinhos delicados e muita doçura, com brejeirice e ingenuidade 
bem interioranas. 
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2  CARACTERÍSTICAS DO MUNICÍPIO 

 

2.1 Aspectos Geográficos 

 

O Município de Glorinha está localizado na região da Grande Porto Alegre, a oeste 
da Capital do Estado, a 44 km por via rodoviária. 

 

 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 

Disponível em http://www.cidades.ibge.gov.br/painel, acesso em 07/04/2015. 

 

 

2.2  Extensão e Limites 

O Município possui uma área de 292km2, cujos limites são os seguintes: 
 Norte – Taquara 

 Sul – Viamão 

 Leste – Santo Antonio da Patrulha 

 Oeste – Gravataí 

 

 

 

 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel
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2.3  Relevo e Solo 

O relevo constitui-se da várzea e planície com leves coxilhas, com altitude média de 
30m acima do nível do mar. O solo é do tipo podzólico, vermelho amarelo, textura média, 
relevo ondulado e substrato de arenito. As principais características do solo são: profundo, 
poroso, drenado e de textura média. É relativamente pobre em matéria orgânica e 
nutrientes disponíveis. Pelo relevo ondulado é moderadamente suscetível à erosão, com 
ligeira limitação ao uso de implementos. Pela topografia, porém, apresenta boa capacidade 
de retenção de água. 

 

2.4  Hidrografia 

O Município está integrado ao sistema hidrográfico da Bacia do Jacuí. É banhado 
pelos arroios Miraguaia, Passo Fundo, Passo da Taquara, Contendas e Passo do Pinto. 

 

2.5  Clima 

O Clima é subtropical, variando de -2º C a 36º C, sendo que a temperatura média é 
de 19º C. O período de chuvas é de Junho a Setembro, época em que ocorrem as geadas. 
A precipitação anual é muito variável, chegando às vezes a ultrapassar os 1500 mm. 

 

 

2.6 Aspectos Demográficos 

 

Gráfico populacional do Município de Glorinha 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 

Disponível em http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/populacao, acesso em 07/04/2015. 

 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/populacao
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Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 

Disponível em http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/populacao, acesso em 07/04/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/populacao
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2.7 Aspectos Econômicos 

 

A economia de Glorinha esteve ligada somente ao setor primário: pecuária, 
agricultura e indústria extrativa. As culturas mais significativas do município são: arroz, 
milho, cana-de-açúcar, mandioca e frutas cítricas. 

A pecuária conta com um rebanho bovino com cerca de 26.906 (IBGE 2013)
1
 

cabeças, sendo a criação extensiva seu ponto forte. Atualmente Glorinha conta com várias 
indústrias, que oferecem empregos para os habitantes da cidade e de cidades vizinhas, 
sendo que o maior número de funcionários vem de fora do município porque não temos 
mão de obra especializada, pois em nosso município não há nenhuma Escola técnica ou 
extensão de curso técnico profissionalizante. Também temos em nosso município a 
extração mineral de pedra grés 

 

 

Disponível em http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/populacao, acesso em 07/04/2015. 

 

 

 

 

 

                                                      
1
 Fonte: IBGE, Produção da Pecuária Municipal 2013. Rio de Janeiro: IBGE, 2014. NOTA 1: Atribui-se zeros aos valores dos 

municípios onde, por arredondamento, os totais não atingem a unidade de medida. NOTA 2: Atribui-se a expressão dado não 

existente onde não há ocorrência da variável no município. NOTA 3: Não foi realizado levantamento para a variável 
"quantidade" para o produto da aquicultura Outros produtos (rã, jacaré, siri, caranguejo, lagosta, etc). 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/populacao
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2.7.1 Comércio e Indústria 

 

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010 

Disponível em http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/populacao, acesso em 07/04/2015. 

 

2.7.2 Mercado e Comercialização 

A produção de arroz é comercializada no próprio município e municípios vizinhos, 
através dos engenhos de beneficiamento sendo que uma parte transferida para Santo 
Antônio da Patrulha onde se encontra instalada a Cooperativa de Produtos Orizicolas e de 
lá vendida para outros Estados. 

As demais culturas são utilizadas para o consumo próprio, na alimentação do gado 
leiteiro e o excedente é comercializado no próprio município e municípios vizinhos. A venda 
de gado é realizada no parque de remates local e através da venda direta dos produtores. 

 

2.7.3 Escoamento da Produção 

O escoamento da produção é feito via terrestre através da rodovia RS-030 que corta 
o município ligando-o aos municípios vizinhos e pela BR-290 que liga o município 
diretamente com a capital do Estado e à BR 101, que liga Glorinha com o Estado de Santa 
Catarina e demais estados brasileiros. 

 

 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/populacao
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3. ASPECTOS DE INFRAESTRUTURA HABITACIONAL 

A situação habitacional pode ser considerada como não satisfatória principalmente 
na zona rural e em algumas vilas e bairros urbanos. Há um grande número de famílias cujas 
habitações precisam de melhoramentos. Os tipos comuns de habitação são os de madeira, 
onde algumas não possuem instalações sanitárias e ainda não dispõe de energia elétrica. 
Algumas unidades habitacionais foram construídas nos últimos anos, bem como reformas e 
ampliações através de programas Estaduais e Federais com auxílio do município. 

Há no centro do município um Loteamento Popular, o Loteamento Bela Vista, 
localizado à beira da Avenida Avelino Maciel Neto. 

 

 

4. ASPECTOS DE SAÚDE 

Quanto ao aspecto saúde, referente ao Município, a prevalência de doenças ocorre 
de acordo com as variações climáticas, caracterizando-se pela incidência de doenças e 
infecções agudas respiratórias e crônicas em ambos os sexos e em todas as faixas etárias. 

As doenças infecto-parasitárias, do aparelho circulatório, cardiopatias, desidratação 
e do aparelho digestivo, também incidem em uma porcentagem considerável na população. 
Acredita-se que as precárias condições de higiene, o baixo grau de instrução, o clima úmido 
e frio, as baixas condições socioeconômicas da população e as crendices populares 
acarretam um aumento considerável de tais doenças.  

Os recursos financeiros disponíveis na área da saúde pública advêm do Município, 
Estado e União.  

O município de Glorinha, conta hoje, com a Saúde Municipalizada, com o Fundo e o 
Conselho Municipal de saúde ativo, com um ambulatório Municipal via SUS, serviços de 
Saúde Curativa e preventiva. 

 

 

5. ASPECTOS CULTURAIS 

Glorinha, no âmbito cultural, recebe grande influência dos primeiros colonizadores 
que aqui habitavam. As festas religiosas, as cavalhadas, as feiras agropecuárias e o Kerb 
caracterizavam nossas tradições. 

Tem em suas raízes o tradicionalismo através das prosas, versos, lida campeira e 
danças típicas de nosso estado, bem como tradições alemãs. O jeito interiorano, as formas 
de linguagem são também aspectos culturais marcantes em nosso pequeno município, que 
ainda está desenvolvendo suas manifestações e fomento cultural. 

 

 

6. ASPECTOS TURÍSTICOS 

Glorinha apresenta como aspectos turísticos suas frondosas figueiras, a Igreja Matriz 
de Nossa Senhora da Glória e a Capela Santa Teresinha que foram tombadas como 
Patrimônio Histórico e Cultural, a roda d’água situada na Localidade de Pituva, uma 
cachoeira e uma atafonas e engenhos situados no Maracanã. 

O próprio relevo das localidades do interior é de uma beleza singular que encanta os 
que por aqui passam, bem como a oportunidade de degustar deliciosos doces, salgados e 
queijos fabricados no município. 
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7. ASPECTOS RELIGIOSOS 

Glorinha é um município de acentuadas tradições religiosas. A Paróquia Nossa 
Senhora da Glória, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana, Igreja Evangélica 
Assembléia de Deus e outras entidades religiosas, situam-se na sede e no interior do 
município. 

 

SÍNTESE DAS INFORMAÇÕES: 
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IV - SITUAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO 

 

Glorinha pertence à 28º Coordenadoria Regional de Educação da Secretaria 
Estadual de Educação do Estado do Rio Grande do Sul.  

Existem na rede municipal três escolas municipais na zona rural, sendo: 

 EMEF ÁLVARO FERRUGEM: atende desde a Educação Infantil (pré-escola) até o 
Ensino Fundamental completo; 

 EMEF SÃO PEDRO: atende desde a Educação Infantil (pré-escola) até o 4º ano 
do Ensino Fundamental; 

 EMEF CORONEL SARMENTO: atende desde o 5º ano até Ensino Fundamental 
completo, além disso, possui classes de aceleração de estudos (correção de fluxo). 

 

No Centro do município existem três escolas municipais, portanto de zona urbana, 
sendo: 

 EMEF ARY SOARES com atendimento de Educação Infantil (pré-escola) e até o 
Ensino Fundamental completo.  

 ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA CELMA MENDES 
PERALTA que atende de 0 a 2 anos de idade com turmas de educação infantil (creche) de 
berçários; 

 ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL ISDRA ABRAHAM ISDRA que 
atende de 2 a 4 anos de idade com turmas de educação infantil (creche) de maternais. 

 
A rede estadual possui duas escolas, uma de ensino fundamental EEEF Cônego 

Pedro Wagner, localizada na zona rural; e outra localizada na zona urbana, EEEM 
Deoclécio Ferrugem que atende o ensino fundamental e o ensino médio. 

 
A rede privada, a partir de 2014, conta com a Escola de Educação Infantil Joinha 

Rara, localizada no Centro da cidade, a qual através de licitação pública para compra de 
vagas de alunos 2 à 5 anos, foi a vencedora.  

 
No ano de 2014 atendeu um total de 28 alunos, sendo 13 de maternal e 13 de jardim 

vagas compradas pela prefeitura e os demais particulares.  Em 2015 atende o total de 35 
alunos, sendo 13 de maternal e 21 de jardim, através de vagas compradas pela prefeitura e 
um aluno de Jardim com atendimento particular. 

 

Índices de Matrícula – INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira) 

 

Ano: 2014 
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Ano: 2013 

 

 

Ano: 2012 

 

 

 

Ano: 2011 

 

 

Ano: 2010 
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Ano: 2009 

 

 

Resumo de Matrícula na Rede Municipal de Ensino - 2009-2014 

 

ANO CRECHE PRÉ-
ESCOLA 

ANOS 
INICIAIS 

ANOS 
FINAIS 

EJA TOTAL 

2009 69 112 332 292 7 812 

2010 65 117 324 294 10 810 

2011 69 118 331 266 10 794 

2012 111 113 379 238 0 841 

2013 148 112 433 268 0 961 

2014 152 128 447 249 21 997 

2015 150 174 451 292 0 1066 
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V - ADEQUAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - PME (LEI MUNICIPAL 

Nº1202/2009) AO PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO – PNE (LEI Nº 13.005/2014) 

 

Meta 1 (PNE Lei nº 13.005/2014): 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. 

 

Diagnóstico:  

 

 O município conta com duas escolas de educação infantil, sendo que uma realiza o 
atendimento de 0 à 1 ano e 11 meses e a outra de 2 anos à 3 anos e 11 meses, três escolas 
com turmas de pré-escola( 4 à 5 anos) e uma escola particular  que atende crianças de 2 à 
5 anos. 

 O município conforme censo do IBGE realizado em 2010, atendia 33% da população 
na faixa etária de 0 à 3 anos e 66% na faixa etária de 4 à 5 anos de idade. De acordo com a 
Radiografia de Educação Infantil/2013 realizada pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), o 
município atende 44,08% da população na faixa etária de 0 à 3 anos e 75,32% na faixa 
etária de 4 à 5 anos de idade, totalizando 265 matriculas na educação infantil, e conforme 
relatório do TCE faltariam 58 matrículas para atingir a demanda (sendo 20 crianças de 0 à 3 
anos e 38 crianças de 4 à 5 anos).  

 Esta realidade apresentada pelo TCE como demanda, não é demanda manifesta, 
pois há vagas nas Escolas de Educação Infantil, e a divulgação é efetiva, contudo as 
famílias optam em não matricular os filhos nesta etapa.  

 No ano de 2014 concluímos com 280 matrículas, sendo 152 de 0 à 3 anos e 128  de 
4 à 5 anos . Em 2015, há 325 matrículas, e disponibilizamos mais 40 vagas que não foram 
preenchidas (4 à 5 anos) e 25 vagas de 0 à 3 anos.  

 

ANO CRECHE PRÉ-ESCOLA TOTAL DE 
MATRÍCULAS 

DA 

 População Nº de 
matriculas 

Percentual População Nº de 
matriculas 

Percentual EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

2013 338 149 44,08 154 116 75,32 265 

2014 305 152 49,83 205 128 62,43 280 

2015 249 150 60,24 186 175 94,08 325 

Fonte: SMS/SME (central de matrículas) 
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Meta Municipal 1 Estratégias 

Manter a universalização do 

atendimento de todas as 

crianças de 4 a 5 anos de 

idade, garantindo o número 

de vagas de acordo com a 

demanda existente. E a 

oferta de vagas para a 

educação em creches de 

forma atender, no mínimo 

50% (cinquenta por cento) 

das crianças de zero até 3 

anos, até o último ano de 

vigência deste plano. 

1.1) Solicitar em regime de colaboração com a União e município, a 
ampliação de escolas da rede pública municipal de Educação Infantil.  

1.2) Solicitar, em regime de colaboração com a União e município, a 
construção de novas escolas da rede pública municipal de Educação 
Infantil.  

1.3) Realizar, periodicamente, em regime de colaboração com a 
Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de 
Desenvolvimento Social, levantamento da demanda por creche para a 
população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e 
verificar o atendimento da demanda manifesta, bem como, a 
realização de chamada pública para a faixa etária da pré-escola (4 
anos a 5 anos de idade). 

1.4) Estabelecer, no primeiro ano de vigência do Plano Municipal de 
Educação, normas, procedimentos e prazos para definição de 
mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por 
creches. 

1.5) Manter e ampliar, com recursos próprios e em regime de 
colaboração e respeitadas às normas de acessibilidade, programa 
nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de 
aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede 
física de escolas públicas de educação infantil. 

1.6) Implantar, até o segundo ano de vigência deste Plano, o 
credenciamento de novas escolas e recredenciamento a cada 5 anos 
das escolas de educação infantil em funcionamento, seguindo as 
normas do Conselho Municipal de Educação.  

1.7) Fomentar o atendimento das populações do campo na educação 
infantil nas respectivas comunidades, por meio do redimensionamento 
da distribuição territorial da oferta de forma a atender às 
especificidades desta comunidade. 

1.8) Priorizar e fomentar, na educação infantil, a oferta do atendimento 
educacional especializado complementar e suplementar aos (às) 
alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superdotação, assegurando a educação bilíngue 
para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa 
etapa da educação básica. 

1.9) Fazer cumprir, as exigências mínimas de qualidade para o 
funcionamento adequado das instituições de Educação Infantil, 
públicas e privadas, de forma a atender todas as crianças, respeitando 
as diversidades regionais, assegurando o atendimento das 
características das distintas faixas etárias e das necessidades nos 
processos educativos como recomendam as Resoluções dos 
Conselhos: Nacional e Municipal. 

1.10) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e 
da permanência das crianças na educação infantil, em especial dos 
beneficiários de programas de transferência de renda, em colaboração 
com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde 
e proteção à infância. 

 1.11) Manter uma frequente manutenção das escolas, verificação das 
condições de estrutura (rede hidráulica, rede elétrica, estrutura física e 
acessibilidade). 

 1.12) Manter a aquisição de materiais pedagógicos próprios para etapa 
considerada. 
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Indicadores:  

 

1.1 - Acompanhamento do Projeto arquitetônico. 

1.2 - Acompanhamento dos programas federais para solicitação de recursos. 

1.3 - Reuniões periodicamente com os responsáveis técnicos das Secretarias Municipais: 
Educação, Saúde e Desenvolvimento Social e Habitacional. 

1.3.1- Elaboração de pesquisa antropológica referente à população infantil. 

1.3.2 – Conscientização da comunidade quanto à importância da educação infantil e 
divulgação através dos meios de comunicação para realização de matrículas. 

1.4 - Realização de pesquisas. 

1.5 - Adesão a programas nacionais de desenvolvimento e execução. 

1.5.1 - Fiscalização das obras e melhorias realizadas em escolas. 

1.6 - A partir do documento base elaborado pelo Ministério da Educação e Cultura, criação 
de uma avaliação institucional municipal da educação infantil. 

1.7 - Execução da pesquisa e a criação de turmas quando necessário nas escolas rurais. 

1.8 - Encaminhamento dos alunos com deficiência aos múltiplos atendimentos (Atendimento 
Educacional Especializado (AEE), Psicopedagoga, Psicóloga, Fonoaudióloga, Nutricionista), 
matricula na sala de AEE e Consulta ao censo escolar. 

1.8.2 - Disponibilização de interprete bilíngue de libras. 

1.9 - Vistoria nos estabelecimento de ensino com base na Resolução CME nº 004/12, da 
vigilância sanitária e Conselho Municipal de Educação (CME). 

1.10 - Acompanhamento do registro de frequência e o censo escolar. 

 

Responsáveis:  

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME) 

Secretaria Municipal de Educação /coordenação de educação infantil 

Secretaria Municipal de Saúde /VIGILÂNCIA SANITÁRIA 
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Meta 2 (PNE Lei nº 13.005/2014): 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. 

 

Diagnóstico:  

 

 O município de Glorinha no ano de 2014, na rede municipal duas escolas de Ensino 
fundamental completo, sendo que uma se localiza na área urbana da cidade e outra na rural 
onde temos mais duas escolas, uma escola de ensino fundamental séries iniciais e uma de 
séries finais. Na rede estadual, o município conta com duas escolas: uma na zona rural de 
ensino fundamental, que atende classe multisseriada; e outra na zona urbana, no centro, 
que atende anos finais do ensino fundamental (também na modalidade EJA – noturno) e 
ensino médio. De acordo com a radiografia do TCE/2013, o município esta atendendo 100% 
da demanda de 6 anos de idade.  

 

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais acesso em 10/03/2015. 

  

Conforme o INEP uma defasagem de idade-série de 25,1%. Procurando suprir esta 
defasagem, em 2014 o CME autorizou o funcionamento da EJA anos finais diurno; em 2015 
como forma de atender a demanda menor de 16 anos com defasagem na zona rural, foi 
aprovada pelo CME duas turmas de Aceleração, sendo uma de séries iniciais e outra de 
séries finais. 

 

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais acesso em 10/03/2015. 

 

 

 

 

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais
http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais%20acesso%20em%2010/03/2015
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Meta Municipal 2 Estratégias 

Manter o atendimento de 

todas as crianças no 

ensino fundamental de 9 

(nove) anos para toda a 

população a partir de 6 

(seis) a anos e garantir 

que pelo menos 95% 

(noventa e cinco por 

cento) dos alunos 

concluam essa etapa até 

os 14 anos de idade. 

2.1) Pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 
no âmbito da instancia permanente de que se trata o §5º do art. 
7º, da lei 13.0005/2014 (PNE), a implantação dos direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configuram 
a base nacional comum curricular do Ensino Fundamental.  

2.2) Promover a busca ativa de crianças e adolescentes em 
evasão escolar, em parceria com órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude. 

2.3) Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a 
organização flexível do trabalho pedagógico, incluindo 
adequação do calendário escolar de acordo com a realidade 
local, a identidade cultural e as condições climáticas da região. 

 2.4) Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no 
acompanhamento das atividades escolares dos filhos por meio 
do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias. 

 2.5) Proporcionar a todas as crianças com defasagem idade-
série a matrícula em classes de aceleração de estudos, com 
consentimento das famílias e de acordo com a normativa do 
Conselho Municipal de Educação. 

 2.6) Manter uma frequente manutenção das escolas, verificação 
das condições de estrutura (rede hidráulica, rede elétrica, 
estrutura física e acessibilidade). 

 2.7) Manter a aquisição de materiais pedagógicos próprios para 
etapa considerada. 

 

Indicadores: 
1. Censo escolar. 

2. Assistência social – FICAIS (Fichas de Alunos Infrequentes). 

3. Calendário Escolar/Planos de Estudos/Projetos Político-Pedagógicos/Regimentos 

Escolares. 

4. Ata de presença dos pais nos dias de família na escola. 

 

Responsáveis:  

Secretaria Municipal de Educação - ESCOLAS 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (SMDS)/CONSELHO TUTELAR 

Círculo de Pais e Mestres (CPMs)/CONSELHO ESCOLAR 
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Meta 3 (PNE Lei nº 13.005/2014): universalizar, até 2016, o atendimento escolar para 

toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período 

de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% 

(oitenta e cinco por cento). 

 

Diagnóstico:  

 Com base nos índices de defasagem idade-série, 25,1% destes alunos de 15 a 17 
anos estão matriculados no ensino fundamental.  

Anos Concluintes de 8ª série/9º ano Total de alunos que concluíram o ensino 
fundamental dentro da faixa etária de 15 

a 17 anos de idade 

 15 anos 16 anos 17 anos ou 
mais 

 

2013 20 20 16 56 

2014 23 10 20 53 

2015 32 15 17 64 

 

 

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais acesso em 10/03/2015. 
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Meta Municipal 3 Estratégias 

Colaborar para a 

universalização, até 

2016, do atendimento 

escolar para toda a 

população de 15 (quinze) 

a 17 (dezessete) anos e 

elevar, até o final do 

período de vigência 

deste PME, a taxa líquida 

de matrículas no ensino 

médio para 85% (oitenta 

e cinco por cento). 

3.1) 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 ou estudos de recuperação ou 
progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar 
de maneira compatível com sua idade, de acordo com os 
Regimentos Escolares. 

3.2) Promover a busca 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. 

3.3) Criar projetos escolares com objetivo de evitar à evasão 
motivada por preconceito ou quaisquer formas de 
discriminação. 

3.4) Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das 
áreas tecnológicas e científicas.  

 3.5) Conscientizar a população da importância do ensino 
médio, através de campanha,  divulgação nos meios de 
comunicação. 

 

Indicadores: 
1. Turmas de aceleração/censo escolar. 

2. Assistência social/Escola de Ensino médio. 

3. Divulgação e orientação sobre formas de discriminação. 

4. Divulgação nos meios de comunicação. 

 

Responsáveis: 

Secretaria Municipal de Educação /ESCOLAS 

Secretaria Municipal de Saúde  

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social /CONSELHO TUTELAR 

28ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) 
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Meta 4 (PNE Lei nº 13.005/2014): 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. 

 

Diagnóstico:  

 Em 2011, três professoras foram contempladas pela Prefeitura para uma formação 
específica para o trabalho nas salas de recursos, esta foi promovida pela FEEVALE com 
duração de 140 horas. Assim, estas professoras formadas, atenderam durante os anos de 
2011 e 2012 os alunos da rede municipal. Em 2013, ocorreu à criação do cargo, houve 
concurso para especialista em educação especial e seguidamente a nomeação, sendo que 
a especialista com 22 horas atende a rede municipal. Na rede estadual não ocorre 
atendimento especializado. 

 Hoje temos duas salas de recursos enviadas pelo MEC/FNDE e uma sala adquirida 
com recursos próprios. Solicitamos e fomos contemplados, através do Proinfo, com mais 
uma sala de recursos, sem previsão de entrega. Nestas três salas, a especialista em 
Educação Especial realizou seu trabalho com um total de 20 alunos em 2013, 22 em 2014 e 
em 2015, iniciando o ano com 23 alunos.  

 

 

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais acesso em 10/03/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais
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Meta Municipal 4 Estratégias 

Universalizar o 

atendimento 

especializado para a 

população de 4 (quatro) 

a 17 (dezessete) anos 

com deficiência, 

transtornos globais do 

desenvolvimento e altas 

habilidades ou 

superdotação. 

 

 

 

4.1) Dar a continuidade na contabilização, para fins do repasse do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as matrículas dos estudantes 
da educação regular da rede pública que recebam atendimento 
educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do 
cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e as matrículas 
efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, nos termos da Lei 
no 11.494, de 20/06/2007. 

4.2) Promover, no prazo de vigência deste PME, o atendimento escolar à 
demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, observado o que dispõe a Lei nº 9.394, de 
20/12/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

4.3) Implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais em 
todas as escolas municipais e em regime de colaboração nas escolas 
estaduais. 

4.4) Garantir atendimento educacional especializado em salas de 
recursos multifuncionais, escolas ou serviços especializados, públicos ou 
conveniados, nas formas complementar e suplementar, a todos alunos 
com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública, conforme 
necessidade identificada por meio de avaliação, com a participação da 
família e o aluno, e da escola. 

4.5) Criar pelo menos um centro multidisciplinar de apoio, pesquisa e 
assessoria, articulados com instituições acadêmicas e integrados por 
profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e 
psicologia, para atender aos alunos e apoiar o trabalho dos professores 
da educação básica com os alunos com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

4.6) Promover a acessibilidade nas instituições públicas, para garantir o 
acesso e a permanência dos alunos com deficiência por meio da 
adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da 
disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia 
assistida, assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, 
níveis e modalidades de ensino, a identificação dos alunos com altas 
habilidades ou superdotação. 

4.7) Ofertar educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LÍBRAS 
como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa 
como segunda língua, aos alunos surdos e com deficiência auditiva de 0 
(zero) a 17 (dezessete) anos, de acordo com legislação vigente. 

4.8) Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino 
regular sob alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica 
entre o ensino regular e o atendimento educacional especializado. 

 4.9) Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à 
escola e ao atendimento educacional especializado, bem como da 
permanência e do desenvolvimento escolar dos alunos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação beneficiários de programas de transferência de renda, 
juntamente com o combate às situações de discriminação, preconceito e 
violência, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o 
sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos 
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, à 
adolescência e à juventude. 

 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1034187/lei-11494-07
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/1035083/lei-de-diretrizes-e-bases-lei-9394-96
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Meta Municipal 4 
continuação 

Estratégias 

 4.10) Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas 
de saúde, assistência social e direitos humanos, em parceria com as 
famílias, com o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à 
continuidade do atendimento escolar, na educação de jovens e adultos, 
das pessoas com deficiência e transtornos globais do desenvolvimento 
com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a 
assegurar a atenção integral ao longo da vida. 

4.11) Ampliar as equipes de profissionais da educação para atender à 
demanda do processo de escolarização dos estudantes com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, garantindo a oferta de professores do atendimento 
educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares.  

 

Indicadores: 
1. Censo escolar, relatórios da sala de Atendimento Educacional Especializado (AEE) e 

psicopedagogia (Pp). 

2. Lista de inscritos nas Escolas Municipais de Educação Infantil. 

3. Solicitação de salas de AEE de acordo a demanda no Plano de Ações Articuladas 

(PAR). 

4.  Relatório de atendimento das profissionais: Psicopedagoga, Especialista em 

Educação Especial, Psicóloga e Fonoaudióloga. 

5. Projeto de criação de um centro multidisciplinar. 

6. Projetos arquitetônicos das escolas. 

7. Projeto de formação bilíngue para o quadro de professores. 

8. Censo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e censo escolar. 

9. Programa de cruzamento de dados. 

10. Projeto e relatórios de reuniões de programa em rede. 

11. Projeto para ampliação de pessoal, junto às demais secretarias para a nomeação 

e/ou contratação de mais pessoal. 

12. Relatório de alunos atendidos em instituição parceira. 

 

Responsáveis: 

Secretaria Municipal de Educação /ESCOLAS 

Secretaria Municipal de Administração / SETOR DE ENGENHARIA 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  

Secretaria Municipal de Saúde  
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Meta 5 (PNE Lei nº 13.005/2014): alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final 

do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental. 

 

Diagnóstico:  

No ano de 2014 tivemos 79,35% de aprovação entre os alunos do 3º ano do Ensino 
fundamental. Consequentemente, uma média de 20,65% de reprovação no 3º ano, sendo 
que no 1º e 2º anos não há retenção (reprovação), desde 2012, de acordo com a Indicação 
CME nº 01/2012, considerando a Resolução CNE nº 07/2010 e Pareceres CNE/CEB nº 
04/2008 e nº11/2010.  

Seguem abaixo as estatísticas da Rede Municipal: 

ESCOLAS MUNICIPAIS 
1º 

ANO 
2º 

ANO 
3º 

ANO 
Deficiência Negligência 

Familiar  
Matrícula 

nova 
Não 

alfabetizado 

NÚMERO DE ALUNOS 
2014 

82 77 112 
    

RETENÇÕES EM 2014 0 0 20 6 8 3 3 

PERCENTUAL EM 2014 0 0 17,85     

 

1º 
ANO 

2º 
ANO 

3º 
ANO 

    

NÚMERO DE ALUNOS 
2013 

83 94 107 
    

RETENÇÕES EM 2013 0 0 23 3 5 5 10 

PERCENTUAL EM 2013 0 0 21,49     

 

1º 
ANO 

2º 
ANO 

3º 
ANO 

    

NÚMERO DE ALUNOS 
2012 

87 81 89 
    

RETENÇÕES EM 2012 0 0 15     

PERCENTUAL EM 2012 0 0 16,85     

 

1º 
ANO 

2º 
ANO 

3º 
ANO 

    

NÚMERO DE ALUNOS 
2011 

67 83 62 
    

RETENÇÕES EM 2011 0 11 10     

PERCENTUAL EM 2011 0 13,25 16,12     

* somente alunos reprováveis (estão excluídos desta soma os transferidos e evadidos) 

Fonte: escrituração: atas finais de resultados.  

 

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais acesso em 10/03/2015. 

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais%20acesso%20em%2010/03/2015
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Meta Municipal 5 Estratégias 

Alfabetizar todas as 

crianças, no máximo, até 

o final do 3° (terceiro) 

ano do ensino 

fundamental.  

 

5.1) Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, 
nos anos iniciais do ensino fundamental, articulando-os com 
as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação 
dos professores alfabetizadores e com apoio pedagógico 
específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas 
as crianças. 

 5.2) Aplicar instrumentos de avaliação nacional periódicos e 
específicos para aferir a alfabetização das crianças, 
aplicados a cada ano, bem como estimular as escolas a 
criarem os respectivos instrumentos de avaliação e 
monitoramento, implementando medidas pedagógicas para 
alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do terceiro 
ano do ensino fundamental. 

 5.3) Buscar tecnologias educacionais, materiais e práticas 
pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e 
favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos 
alunos, consideradas as diversas abordagens metodológicas 
e sua efetividade. 

 5.4) Identificar os alunos no início do segundo ano que não 
estão alfabéticos e  

inseri-los em um projeto de correção de fluxo de 
alfabetização. 

 5.5) Promover adaptação curricular aos alunos com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação no início do ciclo de 
alfabetização (1º ano), respeitando a flexibilização da 
temporalidade. 

 

Indicadores: 
1. Elaboração de planos de Estudo (Currículo). 

2. Formação Pacto nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pacto)/ Pró-Aposta 

Pedagógica em Rede (GERAR). 

3. Prova Brasil/Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA). 

4. Formação e troca de experiências (mostra pedagógica municipal/ seminário do 

Pacto). 

5. Sala de Recursos e equipe multidisciplinar. 

 

Responsáveis:  

Secretaria Municipal de Educação / PROGRAMAS DE FORMAÇÃO DOCENTE/ ESCOLA 
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Meta 6 (PNE Lei nº 13.005/2014): oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 

50% (cinquenta por cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% 

(vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da educação básica. 

 

Diagnóstico: 

 

  No ano de 2014 tivemos três escolas municipais de ensino fundamental com o 
Programa Mais Educação, onde eram atendidos 289 alunos. Também contávamos com o 
turno inverso municipal onde eram atendidos 66 alunos.  Na educação infantil (creches) 
foram atendidas 144 alunos em turno integral e apenas 6 alunos em turno parcial. 
Contamos ainda com duas escolas estaduais com o Programa Mais Educação, as quais 
atenderam 150 alunos. 

No ano de 2015, iniciamos o programa Contraturno municipal na EMEF Ary Soares e 
nas EMEIs, atendendo hoje 280.  

 

Total de 
escolas 

municipais 
em 2015 

Total de 
escolas que 

oferecem 
contraturno 

Percentual 
de escolas 

que 
oferecem 

contraturno 

Total de 
alunos na 

rede 
municipal 

Total de 
alunos que 

frequentam o 
contraturno 

nas 3 escolas 
da rede 

Percentual 
de alunos 
que são 

atendidos no 
contraturno 

6 3  50% 1066 280 26,26% 

 

 

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais acesso em 10/03/2015. 

 

 

 

 

 

ESCOLAS 

ALUNOS 

http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais
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Meta Municipal 6 Estratégias 

Oferecer educação em 

tempo integral em, no 

mínimo, 50% (cinquenta 

por cento) das escolas 

públicas, de forma a 

atender, pelo menos, 

25% (vinte e cinco por 

cento) dos (as) alunos 

(as) da educação básica, 

até o último ano de 

vigência deste Plano. 

 

6.1) Promover, com o apoio da União, Estado e Município, a 
oferta de educação básica pública em tempo integral, por 
meio de atividades de acompanhamento pedagógico e 
multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma 
que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) na escola, 
ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 
(sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a 
implantação progressiva do atendimento às turmas, ampliação 
e unificação da  jornada de professores em uma única escola.  

6.2) Promover a reorganização e adequação predial de 
escolas com padrão arquitetônico e mobiliário adequado para 
atendimento em tempo integral por meio da instalação de 
quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, 
espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, 
cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem 
como da produção de material didático e da formação de 
recursos humanos para a educação em tempo integral.  

6.3) Fomentar a articulação da escola com os diferentes 
espaços educativos, culturais e esportivos e com 
equipamentos públicos, como centros comunitários, 
bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e 
planetários, incluindo práticas temáticas atendendo as culturas 
locais com livre participação popular. 

 6.4) Garantir a educação em tempo integral para aos alunos 
da faixa etária dos 4 aos 17 anos de idade com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, mediante avaliação prévia da equipe 
multidisciplinar que ateste condições de permanecia deste 
aluno, ou ainda a liberação desta carga horária através de 
adaptação curricular 

 

Indicadores: 
1. Acompanhamento e registro do serviço de supervisão escolar e da Secretaria 

Municipal de Educação, com devidos encaminhamentos. 

2. Autorização funcionamento Conselho Municipal de Educação e Vigilância Sanitária. 

3. Relatório da parte física das escolas pelo censo escolar. 

 

Responsáveis: 

Secretaria Municipal de Educação  

Secretaria Municipal de Saúde  
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Meta 7 (PNE Lei nº 13.005/2014): fomentar a qualidade da educação básica em todas 

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

a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb:  

 

 

Diagnóstico:  

Na rede pública alcançamos a média nacional nos anos iniciais, enquanto que nos 
anos finais a média ficou abaixo do esperado.  

 

 

 

IDEB 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do ensino 
fundamental 

5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do ensino 
fundamental 

4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2 
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Meta Municipal 7 Estratégias 

Fomentar a qualidade da 

educação básica em 

todas as etapas e 

modalidades, com 

melhoria do fluxo escolar 

e da aprendizagem de 

modo a atingir as 

seguintes médias 

nacionais para o Ideb: 

7.1) Organizar ações e procedimentos que busquem melhorar 
a qualidade do ensino de modo a contribuir para o 
melhoramento dos IDEB Municipal e Nacional em relação aos 
direitos e objetivos de aprendizagem, que serão definidos 
nacionalmente.  

7.2) Formalizar e executar os planos de ações articuladas 
dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para 
a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e 
financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à 
formação de professores e profissionais de serviços e apoio 
escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos 
pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física 
da rede escolar.  

7.3) Manter o transporte gratuito para todos os estudantes da 
educação do campo na faixa etária da educação escolar 
obrigatória (4 a 17 anos de idade). 

7.4) Universalizar, até o quinto ano de vigência deste Plano, o 
acesso à rede mundial de computadores em banda larga de 
alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação 
computador/aluno nas escolas da rede pública de educação 
básica, promovendo a utilização pedagógica das tecnologias 
da informação e da comunicação. 

7.5) Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar 
mediante transferência direta de recursos financeiros à escola, 
garantindo a participação da comunidade escolar no 
planejamento e na aplicação dos recursos, visando à 
ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da 
gestão democrática, de acordo com a legislação vigente. 

7.6) Prover recursos humanos e tecnológicos às escolas 
públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos 
para implementação das condições necessárias para a 
universalização das bibliotecas com acesso a rede mundial  de 
computadores.  

7.7) Mobilizar as famílias e a sociedade, articulando a 
educação formal com experiências de educação popular e 
cidadã, com os propósitos de que a educação seja assumida 
como responsabilidade de todos.  

7.8) Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para 
a promoção, prevenção, atenção e atendimento à saúde e à 

integridade física, mental e emocional dos profissionais da 

educação, como condição para a melhoria da qualidade 
educacional. 

7.9) Participar dos sistemas de avaliação nacional e estadual, 
contribuindo para orientação das políticas públicas e das 
práticas pedagógicas, com o fornecimento das informações às 
escolas e à sociedade. 

7.10) Estabelecer políticas de estímulo às escolas que 
melhorarem o desempenho no Ideb, de modo a valorizar o 
mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar.  
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Indicadores: 
1. Secretaria Municipal de Educação - Formação de professores – Pacto e GERAR - 

reuniões pedagógicas nas escolas. 

2. Prova Brasil. 

3. Provinha Brasil. 

4. Prova Glorinha. 

5. Relação de alunos atendidos no transporte escolar. 

6. Aquisição de mídias. 

7. Círculo de Pais e Mestres (CPM)/conselhos escolares. 

8. Projetos escolares de família na escola – ESCOLAS. 

9. Projetos de atendimento aos profissionais da educação – Secretaria Municipal de 

Educação. 

 

Responsáveis 

Secretaria Municipal de Educação/ESCOLAS 

Secretaria Municipal de Educação/DIREÇÃO DE TRANSPORTE  
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Meta 8 (PNE Lei nº 13.005/2014): elevar a escolaridade média da população de 18 

(dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de 

estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do campo, da 

região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais 

pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

 

Diagnóstico: 

Temos no município o Colégio Estadual Deoclécio Ferrugem que oferece a 
modalidade de Educação de Jovens e Adultos na etapa do ensino fundamental (anos 
finais). Em 2014 atendeu 26 alunos e em 2015, 22 alunos. 

Os anos iniciais (alfabetização de adultos) foram contemplados pelo programa 
SENAR em parceria com a Secretaria de Educação, atendendo uma média de 18 jovens e 
adultos por ano, desde o ano 2012. Ainda, mesmo oferecendo parceria com o SENAR, a 
Secretaria de Educação faz chamadas para matrículas de EJA a cada início de semestre, 
contudo não há procura suficiente para a formação de turmas. 

 

Disponível em http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/populacao, acesso em 17/04/2015. 

 

 

http://www.cidades.ibge.gov.br/painel/populacao
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http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php, acesso em 22/04/2015. 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsimec.mec.gov.br%2Fpde%2Fgraficopne.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE26PhmNR5snn5fsHUtQkXbPL48xQ
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Meta Municipal 8 Estratégias 

Incentivar o aumento da 

escolaridade média da 

população de 18 

(dezoito) a 29 (vinte e 

nove) anos, de modo a 

alcançar, no mínimo, 12 

(doze) anos de estudo no 

último ano de vigência 

deste Plano.  

 

8.1) Implementar programas de educação de jovens e adultos 
para os segmentos populacionais considerados, que estejam 
fora da escola e com defasagem idade-série, associados a 
outras estratégias que garantam a continuidade da 
escolarização, após a alfabetização inicial, de acordo com a 
demanda e a necessidade do município. 

8.2) Garantir acesso gratuito a exames de certificação da 
conclusão do ensino fundamental, através da divulgação nos 
meios de comunicação. 

8.3) Divulgar a oferta gratuita de educação profissional 
técnica, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede 
escolar pública, para os segmentos populacionais 
considerados. 

8.4) 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, desenvolvendo ações de incentivo e 
conscientização da importância do aumento da escolaridade. 

 

Indicadores: 
1. Secretaria Municipal de Educação/Regime de colaboração Estado/município 

(SENAR/RS) 

2. Secretaria Municipal de Educação/cronograma e projeto para realização destas 

provas. 

3. Contrato de convênios/parceria entre as secretarias responsáveis e instituição 

privada. 

4. Publicação em meios de comunicação. 

 

Responsáveis: 

Secretaria Municipal de Educação  

Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Turismo e Esporte  

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  

Secretaria Municipal de Saúde  
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Meta 9 (PNE Lei nº 13.005/2014): 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. 

 

Diagnóstico:  

Conforme as informações do Ministério Público, Glorinha possui 454 analfabetos 
com 15 anos ou mais, resultando um percentual de 10,8%, de acordo com o censo 2010.  
http://www.educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/dwnld/analfabetismo/dados_estatisticos/popu
lacao_analfabeta_por_municipio_brasil.pdf, acesso em 16/04/2015. 

 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php, acesso em 22/04/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/dwnld/analfabetismo/dados_estatisticos/populacao_analfabeta_por_municipio_brasil.pdf
http://www.educacao.mppr.mp.br/arquivos/File/dwnld/analfabetismo/dados_estatisticos/populacao_analfabeta_por_municipio_brasil.pdf
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsimec.mec.gov.br%2Fpde%2Fgraficopne.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE26PhmNR5snn5fsHUtQkXbPL48xQ
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Meta Municipal 9 Estratégias 

Elevar a taxa de 

alfabetização da 

população com 15 

(quinze) anos ou mais 

até 2015 e, até o final da 

vigência deste PME, e 

reduzir a taxa de 

analfabetismo funcional.  

 

9.1) Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e 
adultos a todos os que não tiveram acesso à educação básica 
na idade própria, havendo demanda do município.  

9.2) Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino 
fundamental e médio incompletos, para identificar a demanda 
ativa por vagas na educação de jovens e adultos. 

9.3) Realizar chamadas públicas regulares para educação de 
jovens e adultos, promovendo-se busca ativa em regime de 
colaboração  com instituições governamentais e não 
governamentais. 

9.4) Executar ações de atendimento ao estudante da 
educação de jovens e adultos por meio de programas 
suplementares de transporte, alimentação e saúde. 

 9.5) Incentivar e conscientizar a população da importância de 
elevar o nível de alfabetização, priorizando o ambiente escolar 
como fonte de busca de pessoas interessadas. 

 

Indicadores: 
1. Oferta de turmas, chamamento de vagas. 

2. Pesquisa enviada para os pais dos alunos. 

3. Lista de matricula de alunos alfabetizados pelo programa SENAR – Serviço Nacional 

de Aprendizagem Rural. 

4. Lista do transporte, mapa da merenda, FAA (ficha de acompanhamento ao aluno). 

 

Responsáveis: 

Secretaria Municipal de Educação/ESCOLA 

Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Turismo e Esporte 
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Meta 10 (PNE Lei nº 13.005/2014): 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. 

 

Diagnóstico: 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php, acesso em 22/04/2015. 

 

Meta Municipal 10 Estratégias 

Incentivar as matrículas 

de educação de jovens e 

adultos, nos ensinos 

fundamental e médio, na 

forma integrada à 

educação profissional.  

 

10.1) Aderir a programas nacionais de educação de jovens e 
adultos voltado à conclusão do ensino fundamental e à 
formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão 
da educação básica.  

10.2) Fomentar a oferta pública de formação inicial e 
continuada para trabalhadores articulada à educação de jovens 
e adultos, em regime de colaboração e com apoio de entidades 
privadas de formação profissional e de entidades sem fins 
lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com 
atuação exclusiva na modalidade. 

10.3) Aderir programa nacional de assistência ao estudante, 
compreendendo ações de assistência social, financeira e de 
apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o acesso, 
a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da 
educação de jovens e adultos articulada à educação 
profissional. 

 

Indicador: 
Divulgação dos Cursos Profissionais. 

 

Responsáveis: 

Secretaria Municipal de Educação/ESCOLA E MEIOS DE COMUNICAÇÃO 

Secretaria Municipal de Saúde  

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsimec.mec.gov.br%2Fpde%2Fgraficopne.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE26PhmNR5snn5fsHUtQkXbPL48xQ
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Meta 11 (PNE Lei nº 13.005/2014): triplicar as matrículas da educação profissional 

técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% 

(cinquenta por cento) da expansão no segmento público. 

 

Diagnóstico:  

Na escola da rede estadual que contempla ensino médio não há curso de educação 
profissional técnica. 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php, acesso em 22/04/2015. 

 

 

Meta Municipal 11 Estratégias 

Estimular as matrículas 

na educação 

profissional técnica de 

nível médio, 

assegurando a 

qualidade da oferta. 

11.1)Fomentar parceria com o Governo Federal para a 
instalação de IFRS.  

11.2) Estimular a expansão do estágio na educação profissional 
técnica de nível médio e do ensino médio regular, preservando-
se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário formativo do 
aluno, visando à formação de qualificações próprias da 
atividade profissional, à contextualização curricular e ao 
desenvolvimento da juventude. 

11.3) Apoiar a oferta de matrículas gratuitas de educação 
profissional técnica de nível médio pelas entidades privadas de 
formação profissional e entidades sem fins lucrativos de 
atendimento à pessoa com deficiência.  

 

Indicadores: 
1. Realizar em sistema de colaboração a oferta de educação profissional. 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsimec.mec.gov.br%2Fpde%2Fgraficopne.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE26PhmNR5snn5fsHUtQkXbPL48xQ
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2. Trabalho em rede. 

3. Realizar a inscrição dos alunos para o ensino médio na conclusão do ensino 

fundamental. 

 

Responsáveis: 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 

Secretaria Municipal de Educação /ESCOLAS 

Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Turismo e Esporte  

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social  
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Meta 12 (PNE Lei nº 13.005/2014): elevar a taxa bruta de matrícula na educação 

superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por 

cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a 

qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% (quarenta por cento) das 

novas matrículas, no segmento público. 

 

Diagnóstico:  

 Em Glorinha não há instituições de educação superior, contudo nos municípios 
vizinhos, Gravataí, Santo Antônio da Patrulha, Taquara e Viamão, sim, fazendo com que a 
maioria da população de Glorinha que busca a formação superior procure nestes locais, 
com auxílio do Município através das Leis nº 264/97, alterada pela Lei nº404/2000, que 
autoriza o auxílio transporte, e também através da Lei do Passe Livre instituída pelo 
Governo Estadual. 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php, acesso em 22/04/2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsimec.mec.gov.br%2Fpde%2Fgraficopne.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE26PhmNR5snn5fsHUtQkXbPL48xQ
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Meta Municipal 12 Estratégias 

Contribuir para elevar a 

taxa bruta de matrícula 

na educação superior 

para 50% (cinquenta por 

cento) e a taxa líquida 

para 33% (trinta e três 

por cento) da população 

de 18 (dezoito) a 24 

(vinte e quatro) anos, 

assegurada a qualidade 

da oferta e expansão 

para, pelo menos, 40% 

(quarenta por cento) das 

novas matrículas, no 

segmento público. 

12.1) Promover parceria, em sistema de colaboração, com 
instituições privadas e públicas, bem  como incentivar a 
implantação de um Polo Universitário.  

12.2) Mapear a demanda de formação em nível superior dos 
profissionais da educação efetivos em escolas do município, 
considerando a relação com a área em que atuam. 

12.3) Manter e expandir o percentual de valorização para os 
servidores do plano de carreira do magistério. 

12.4) Divulgar a oferta de cursos de graduação e pós-
graduação,  financiamento e passe livre estudantil.  

12.5) Mapear os cursos de maior interesse e necessidade da 
população, através de pesquisa, levando estes resultados às 
instituições de ensino superior da região. 

 

Indicadores: 
1. Plano de carreira do magistério municipal. 

2. Meios de Comunicação. 

 

Responsáveis: 

Secretaria Municipal de Educação  

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 

Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Turismo e Esporte 
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Meta 13 (PNE Lei nº 13.005/2014): elevar a qualidade da educação superior e ampliar a 

proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto 

do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do 

total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores. 

 

Diagnóstico:  

 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php, acesso em 22/04/2015. 

 

 

Meta Municipal 13 Estratégias 

Contribuir para elevar a 

qualidade da educação 

superior e ampliar a 

proporção de mestres e 

doutores do corpo 

docente em efetivo 

exercício no conjunto do 

sistema de educação 

superior para 75% 

(setenta e cinco por 

cento), sendo, do total, 

no mínimo, 35% (trinta e 

cinco por cento) 

doutores. 

13.1) Divulgar a oferta de cursos de pós-graduação stricto 
sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e tecnologias 
de educação a distância. 

13.2) Divulgar o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e 
internacional, entre as instituições de ensino, pesquisa e 
extensão. 

 13.3) Manter e expandir o percentual de valorização para os 
servidores do plano de carreira do magistério. 

13.4) Avaliar, junto aos professores e demais profissionais da 
educação, os cursos de formação inicial, para que estes 
resultados sejam enviados às instituições de ensino superior. 

 

Indicadores: 
1. Plano de carreira do magistério municipal. 

2. Meios de Comunicação. 

Responsáveis: 

Secretaria Municipal de Educação  

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 

Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Turismo e Esporte  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsimec.mec.gov.br%2Fpde%2Fgraficopne.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE26PhmNR5snn5fsHUtQkXbPL48xQ


 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA       

                                                   “DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”                      LEI Nº 1764/2015 – FL. 47 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)34871020 – site: www.glorinha.rs.gov.br 

 

 

Meta 14 (PNE Lei nº 13.005/2014): elevar gradualmente o número de matrículas na 

pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta 

mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. 

 

Diagnóstico: 

 Hoje a rede municipal conta com duas professoras Mestras e um delas doutoranda, 
ambas formadas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php, acesso em 22/04/2015. 

 

Meta Municipal 14 Estratégias 

Contribuir para elevar 

gradualmente o número de 

matrículas na pós-

graduação stricto sensu, de 

modo a atingir a titulação 

anual de 60.000 (sessenta 

mil) mestres e 25.000 (vinte 

e cinco mil) doutores. 

14.1) Divulgar a oferta de cursos de pós-graduação stricto 
sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e 
tecnologias de educação a distância. 

14.2) Divulgar o intercâmbio científico e tecnológico, 
nacional e internacional, entre as instituições de ensino, 
pesquisa e extensão. 

 14.3) Manter e analisar a possibilidade de expansão do 
percentual de valorização para os servidores do plano de 
carreira do magistério. 

 

Indicadores: 
1. Plano de carreira do magistério municipal. 

2. Meios de Comunicação. 

 

Responsáveis: 

Secretaria Municipal de Educação  

Secretaria Municipal da Juventude, Cultura, Turismo e Esporte   

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsimec.mec.gov.br%2Fpde%2Fgraficopne.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE26PhmNR5snn5fsHUtQkXbPL48xQ
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Meta 15 (PNE Lei nº 13.005/2014): garantir, em regime de colaboração entre a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência 

deste PNE, política nacional de formação dos profissionais da educação de que 

tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica 

possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na 

área de conhecimento em que atuam. 

 

Diagnóstico: 

Até o ano de 2012, a legislação previa o curso normal (magistério) para ingresso em 
concurso público para professor de anos iniciais e educação infantil, a partir de 2013, o 
plano reformulado já exige a formação superior na área de atuação para o ingresso no 
concurso de profissionais do magistério. Contudo, o nosso quadro hoje apresenta, um total 
de 97,33% de profissionais com licenciatura. 

  

Meta Municipal 15 Estratégias 

Garantir, em regime de 

colaboração entre a União, os 

Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, no prazo de 1 (um) 

ano de vigência deste PME, 

política nacional de formação 

dos profissionais da educação 

de que tratam os incisos I, II e III 

do caput do art. 61 da Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 

1996, assegurado que todos os 

professores e as professoras da 

educação básica possuam 

formação específica de nível 

superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de 

conhecimento em que atuam. 

15.1) Aderir aos programas de formação inicial e 
continuada através de plataforma eletrônica para 
organizar a oferta e as matrículas em cursos de 
formação inicial e continuada de profissionais da 
educação e para profissionais da educação para as 
escolas do campo. 

 

15.2) Incentivar os profissionais da educação à 
formação específica na educação superior, nas 
respectivas áreas de atuação, aos docentes com 
formação de nível médio na modalidade normal, não 
licenciados ou licenciados em área diversa da atuação, 
em efetivo exercício. 

  

 

15.3) Manter a admissão dos professores com 
formação inicial de nível superior de licenciatura plena 
para a área de atuação. 

 

Indicadores: 
1. SIMEC (Sistema de Informações do MEC). 

2. Plano de Carreira do Magistério Municipal. 

3. Meios de comunicação. 

 

Responsável: 

Secretaria Municipal de Educação  
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Meta 16 (PNE Lei nº 13.005/2014): formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta 

por cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste 

PNE, e garantir a todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação 

continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. 

 

Diagnóstico:  

  

Total de 
profissionais do 

magistério 
nomeados 

Total de 
profissionais do 
magistério com 
curso normal 

Total de 
profissionais do 
magistério com 

licenciatura 

Total de 
profissionais do 
magistério com 
pós-graduação  

(lato sensu) 

Total de 
profissionais do 
magistério com 
pós-graduação  

(stricto sensu) 

75           
(100,00%) 

2     

 (2,66%) 

25              
(33,33%) 

46             
(61,33%) 

2                 
(2,66%) 

Fonte: Prefeitura Municipal de Glorinha – Setor de Recursos Humanos – Secretaria 
Municipal de Administração (processo nº 1012 /2015). 

 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php, acesso em 22/04/2015. 

 

Meta Municipal 16 Estratégias 

Incentivar a formação em nível de 

pós-graduação, dos professores 

da educação básica, até o último 

ano de vigência deste PME, e 

garantir a todos (as) os (as) 

profissionais da educação básica 

formação continuada em sua área 

de atuação, considerando as 

necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas 

de ensino. 

16.1) Divulgar o portal eletrônico do MEC para subsidiar 
a atuação dos professores da educação básica.  

16.2) Divulgar a oferta de bolsas de estudo para pós-
graduação dos professores e demais profissionais da 
educação básica.  

16.3) Manter e ampliar o programa de formação 
continuada no município. 

16.4) Manter a valorização para os servidores do plano 
de carreira do magistério, através das mudanças de 
níveis. 

Indicadores: 

1. Meios de comunicação 

2. Calendário de formação 

Responsável: 

Secretaria Municipal de Educação  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsimec.mec.gov.br%2Fpde%2Fgraficopne.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE26PhmNR5snn5fsHUtQkXbPL48xQ


 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL         

PREFEITURA MUNICIPAL DE GLORINHA       

                                                   “DOE ÓRGÃOS, DOE SANGUE: SALVE VIDAS”                      LEI Nº 1764/2015 – FL. 50 
AV. DR. POMPÍLIO GOMES SOBRINHO, 23.400 – CENTRO – CEP: 94380-000 – FONE/FAX: 0XX(51)34871020 – site: www.glorinha.rs.gov.br 

 

Meta 17 (PNE Lei nº 13.005/2014): valorizar os (as) profissionais do magistério das 

redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao 

dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano 

de vigência deste PNE. 

 

Diagnóstico: 

 Valor do piso 

nacional para 40 

horas semanais 

(nível 1classe A) 

R$ 1.917,78 

(13,01%) 

Valor do 

profissional do 

magistério 

municipal de 

Glorinha 

(nível 1 – classe 

A) 

Valor do 

profissional do 

magistério 

municipal de 

Glorinha 

(nível 2 – classe 

A) 

Valor do 

profissional do 

magistério 

municipal de 

Glorinha 

(nível 3 – classe 

A) 

Valor  

22h/semanais 

 

R$ 1.054,77 

 

R$ 1.532,64 

 

R$ 1.679,25 

 

R$ 1.839,18 

Médicos  R$ 5.829,31   

Advogado  R$ 2.873,93   

Contadores  R$ 2.268,75   

Enfermeiros  

Arquiteto 

Engenheiro 

 

 

Salários 

 

R$ 2.526,88 

  

Biólogo adequados R$ 1.922,80   

Odontólogo à carga R$ 4.591,12   

Assistente 
Social 

Bibliotecário 

Fisioterapeuta 

Fonoaudióloga 

Nutricionista 

horária 

22 horas 

 

 

R$ 1.881,22 

  

MÉDIAS  R$ 3.127,71   

Fonte: Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Glorinha (salários base). 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php, acesso em 22/04/2015. 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fsimec.mec.gov.br%2Fpde%2Fgraficopne.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE26PhmNR5snn5fsHUtQkXbPL48xQ
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Meta Municipal 17 Estratégias 

Valorizar os (as) 

profissionais do 

magistério das redes 

públicas de educação 

básica de forma a 

equiparar seu 

rendimento médio ao 

dos (as) demais 

profissionais com 

escolaridade 

equivalente, até o final 

do sexto ano de 

vigência deste PME. 

17.1) Participar do fórum permanente, que será instituído pela 
União para acompanhamento da atualização progressiva do 
valor do piso salarial nacional para os profissionais do 
magistério público da educação básica. 

17.2) Manter o salário-base municipal acima do piso nacional do 
magistério. 

17.3) Ampliar a valorização dos profissionais do magistério a 
partir de recursos especificamente obtidos junto à União para 
esta finalidade. 

17.4) Implantar gradualmente, dentro das condições e das 
necessidades escolares, a jornada de trabalho num único 
estabelecimento escolar. 

 

Indicador: 

Salários do quadro do magistério. 

 

Responsáveis: 

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 

Secretaria Municipal de Educação  
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Meta 18 (PNE Lei nº 13.005/2014): assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência 

de planos de Carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior 

pública de todos os sistemas de ensino e, para o plano de Carreira dos (as) 

profissionais da educação básica pública, tomar como referência o piso salarial 

nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da 

Constituição Federal. 

 

Diagnóstico:  

O município contém plano de carreira sob Lei Municipal nº1504 de 21 de janeiro de 
2013 e vem sendo atualizado de acordo com a legislação vigente. 

 

Meta Municipal 18 Estratégias 

Manter e atualizar, 

quando necessário, o 

Plano de Carreira para 

os profissionais da 

educação. 

18.1) Criar emendas sempre que necessário para atualização 
do plano de carreira do magistério e do plano que abriga os 
demais servidores da educação. 

18.2) Participar anualmente, a partir do segundo ano de 
vigência do PME, do censo dos profissionais da educação 
básica de outros segmentos, elaborado pelo MEC. 

18.3) Estimular a existência de comissões de profissionais da 
educação para subsidiar os órgãos competentes na 
elaboração, reestruturação e implementação dos Planos de 
Carreira do magistério e do plano que abriga os demais 
servidores da educação. 

 

Indicador: 

Plano de Carreira do magistério Municipal. 

 

Responsáveis: 

Secretaria Municipal de Educação  

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento 
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Meta 19 (PNE Lei nº 13.005/2014): assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, 

para a efetivação da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos 

de mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das 

escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 

 

Diagnóstico: 

 Através da lei nº 1203/2009, o município regulamenta a Gestão Democrática do 
Ensino no Município, esta atende aos princípios constitucionais, bem como a Lei de 
Diretrizes de Bases e ainda à Lei Orgânica Municipal. Seu principal objeto é a participação 
da direta da comunidade nas escolas e também através do Conselho Escolar, ressalta 
ainda, a autonomia da Gestão Administrativa e da Gestão Pedagógica. 

 

Meta Municipal 19 Estratégias 

Assegurar a efetivação 

da gestão democrática 

da educação, associada 

a critérios técnicos de 

mérito e desempenho e 

à consulta pública à 

comunidade escolar, no 

âmbito das escolas 

públicas, prevendo 

recursos e apoio técnico 

da União para tanto. 

19.1) Atualizar a legislação municipal de gestão democrática. 

19.2) Divulgar e incentivar a participação em programas de 
apoio e formação aos conselheiros dos conselhos municipais, 
com vistas ao bom desempenho de suas funções. 

19.3) Estimular a constituição e o fortalecimento de grêmios 
estudantis e associações de pais, assegurando-lhes, inclusive, 
espaços adequados e condições de funcionamento nas 
escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os 
conselhos escolares, por meio das respectivas 
representações. 

19.4) Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos 
escolares e conselho municipal de educação, como 
instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar, 
inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, 
assegurando-se condições de funcionamento autônomo. 

19.5) Estimular a participação e a consulta de profissionais da 
educação, alunos e seus familiares na formulação dos 
projetos políticos-pedagógicos, currículos escolares, planos de 
gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a 
participação dos pais na avaliação de docentes e gestores. 

19.6) Favorecer processos de autonomia pedagógica, 
administrativa e de financeira nos estabelecimentos de ensino, 
de acordo com a legislação vigente. 

19.7) Participar em programas de formação de diretores e 
gestores escolares.  

 

Indicadores: 

Planos de Gestão (Projetares através da Formação de GERAR para equipes diretivas). 

 

Responsável:  

Secretaria Municipal de Educação/Escolas 
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Meta 20 (PNE Lei nº 13.005/2014): 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. 

 

Diagnóstico:  

Aplicação da União em percentual e valores para o município: 

ANO PIB Arrecadação PIB Nacional PIB (R$) R$ repassados a 
Glorinha 

2012 4,4 trilhões 6.4% R$ 281,6 bilhões R$ 3 milhões 

2013 4,8 trilhões 6.6% R$ 316,8 bilhões R$ 3,5 milhões 

2014 5,52 trilhões Não divulgado Não divulgado R$ 4,6 milhões 

 

 

Meta Municipal 20 Estratégias 

Ampliar o investimento 

na educação básica, 

dentro da área de 

competência do 

município, de acordo 

com a ampliação de 

receitas e através de 

repasses da União. 

 

20.1) Ampliar a aplicação dos recursos destinados à 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 

20.2) Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que 
assegurem, a transparência e o controle social na utilização dos 
recursos públicos aplicados em educação, especialmente a 
realização de audiências públicas, a criação de portais 
eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros de 
conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, 
com a colaboração entre o Ministério da Educação, as 
Secretarias de Educação dos Estados e dos Municípios e os 
Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos Municípios. 

20.3) realizar estudos e acompanhamento regular dos 
investimentos e custos por aluno da educação básica e superior 
pública, em todas as suas etapas e modalidades. 

20.4) Participar e colaborar da construção do valor do Custo 
Aluno Qualidade (CAQ). 

20.5) Reivindicar junto à União, caso seja necessário, a 
complementação de recursos financeiros a fim de conseguir 
atingir o valor do Custo Aluno Qualidade (CAQ).  

 

Indicador: 

Valores de investimento (Portal da Transparência). 

 

Responsáveis: 

Secretaria Municipal de Educação  

Secretaria Municipal de Administração e Planejamento  
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VI   ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Um plano tem que prever mecanismos de acompanhamento e avaliação que lhe 
deem segurança no prosseguimento das ações ao longo do decênio e diversas 
circunstâncias em que se desenvolverá. Para isso, a Comissão acompanhará ao longo do 
período, através de reuniões periódicas, as ações realizadas para o desenvolvimento das 
estratégias e cumprimento das metas. Posterior a isso, organizará debate e apresentação 
dos resultados à comunidade. 

Considera-se muito importante a participação de entidades da comunidade 
educacional, dos trabalhadores da educação, dos estudantes e dos pais reunidos em suas 
entidades representativas. É necessário que algumas entidades da sociedade civil 
diretamente interessadas e responsáveis pelos direitos da criança e do adolescente 
participem do acompanhamento e da Avaliação do Plano Municipal de Educação. O art. 227 
§ 7º da Constituição Federal determina que no atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente seja levado em conta o disposto no art. 204, que estabelece a diretriz de 
participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

Além da ação direta dessas organizações há que se contar com a atuação dos 
Conselhos Governamentais com representação da sociedade civil como o Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente e Conselho Tutelar. O Conselho de Acompanhamento 
e controle social dos Fundos da Educação e o Conselho Municipal de Educação deverão ter 
igualmente, corresponsabilidade na boa condução deste plano. 

As metas e estratégias deste plano somente poderão ser alcançadas se ele for 
concebido como Plano de Município, assumido como um compromisso da sociedade para 
consigo mesma. O acompanhamento e avaliação das instituições governamentais e 
cobrança das metas, são fatores decisivos para que a educação produza a grande 
mudança, no panorama do desenvolvimento, da inclusão social, da produção científica e 
tecnológica. Sua efetivação depende do esforço integrado e compartilhado entre todas as 
esferas e agentes do processo educativo, incluindo escolas, dirigentes escolares, 
professores, alunos, famílias e a sociedade como um todo. No momento em que cada uma 
dessas instâncias e segmentos fizer a sua parte, com certeza poderemos atingir as metas e 
estratégias propostas no Plano Municipal de Educação, tornando-o uma realidade. 
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