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1. APRESENTAÇÃO
O Plano Municipal de Educação é um documento que define 20 metas
educacionais para o município por um período de 10 anos. Trata-se de uma exigência prevista na
Lei Federal nº 13005, de 25 de junho de 2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação. O
documento abrange não somente a educação básica na rede municipal de ensino, mas deve
estabelecer diretrizes e metas para o ensino médio e para a educação superior no município,
dialogando com os responsáveis por esses níveis de escolarização. Deve ser elaborado em
consonância com o Plano Estadual de Educação e o Plano Nacional de Educação e, ao mesmo
tempo, garantir a identidade e autonomia do município.
O Plano permite diagnosticar as reais necessidades a serem atendidas na
Educação Municipal, as prioridades na aplicação de recursos de forma a oferecer educação de
qualidade para todos, de acordo com o Plano Municipal e Nacional de Educação.
O Plano Municipal de Educação é de todos que moram no município, portanto,
todas as necessidades educacionais do cidadão devem estar presentes no Plano, o que vai muito
além das possibilidades de oferta educacional direta da Prefeitura.
Também não se trata do plano de uma administração da Prefeitura ou da
Secretaria Municipal de Educação, pois atravessa mandatos de vários prefeitos e dirigentes
municipais de educação. O trabalho pressupõe o envolvimento das três esferas de gestão (federal,
estadual e municipal) e de representações dos diversos segmentos da sociedade, mas não deixa
de conferir peso e importância ao papel dos dirigentes municipais.
O PME deve se articular aos demais instrumentos de planejamento. Os
insumos necessários para a execução dos planos de educação terão de constar nos orçamentos da
União e dos Estados para que apoiem técnica e financeiramente os municípios ao longo da
década. Na Prefeitura, instrumentos de planejamento terão de se vincular ao plano decenal de
educação: Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), Lei Orçamentária
Anual (LOA), Plano de Ações Articuladas (PAR), entre outros.
Para este ano de 2021, além das dificuldades referentes ao recenciamento pelo
IBGE de muitos dados que não acontece desde 2010, soma-se a situação do estado de
calamidade advindo da pandemia de COVID-19 ainda persistente alterando a rotina das
Unidades Escolares o que dificultou também muitos levantamentos, além de afetar outros como
a frequência de alunos, os quais estão realizando atividades presenciais e remotas em nosso
município.
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2. ORGANIZAÇÃO E METODOLOGIA DO MONITORAMENTO:
A metodologia utilizada para a elaboração deste 5º Relatório Anual de
Monitoramento segue as orientações e modelos do MEC, passados através das formações do
Polo 19 da UNDIME – União dos Dirigentes Municipais de Educação.
Após a promulgação da Lei 2.104/2015, da criação da Agenda de Trabalho e
do Estudo do Plano iniciou-se o processo de monitoramento inicialmente no ano de 2017, e
agora novamente na quinta realização deste Monitoramento, onde as metas que vencem neste
ano ou que venceram nos anos anteriores foram avaliadas uma a uma através de atualização de
seus indicadores de referência se utilizando da Ficha Parte C. As demais metas, indicadores e
estratégias que vencem nos anos seguintes serão mensuradas no Relatório de Avalição deste ano
de 2021, como forma de acompanhar e monitorar mais adequadamente as ações que precisam ser
tomadas para o alcance de todas visto já se passar da metade da duração deste. Esse processo é
realizado pela Equipe Técnica com os dados disponíveis no IBGE/SEADE, Secretaria Estadual
de Educação de São Paulo e INEP além de levantamentos de alunado da própria rede municipal
de Educação de Penápolis-SP. É importante citar que, como no primeiro, segundo, terceiro e
quarto Monitoramentos, os dados do IBGE ainda não foram atualizados como esperado, sendo a
última publicação do Censo feita em 2010, alguns relatórios do PNAD em 2015, 2016, 2017,
2018, 2019 e 2020, e as demais projeções realizadas pelo IBGE e Fundação SEADE que são
feitas anualmente não são completas para todos os indicadores do PME.
Finalizada tal atualização deve ser formalizado um relatório das ações que
foram realizadas neste período com um breve balanço de possíveis adequações.
 ETAPA1: ORGANIZAR O TRABALHO
A organização do trabalho iniciou-se ainda na elaboração do Plano Municipal
de Educação através de um planejamento inicial dos processos necessários, culminando na
elaboração da agenda de trabalho que foi atualizada neste ano de 2021 como segue descrita
abaixo:


Agenda de trabalho

Etapas

I.

Organiz
ar o
trabalho

Ação

Responsáveis

Prazos

Observações

Conclusã
o

1. Verificar se
tem algum
órgão
responsável
pelo
monitorament

Secretário ou Técnico

Imediato até 24/08/16

A Lei do
Plano Nº
2104 de
18/12/2015
instituiu a
Secretaria

18/12/20
15
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o (SME e
CMEP).

II.

Municipal de
Educação;
Conselho
Municipal de
Educação.

2. Criar por ato
legal (Portaria)
a Comissão
Coordenadora
e a Equipe
Técnica de
Acompanhame
nto do PME
(algumas
pessoas da
SME e do
CMEP).

Secretário/Prefeito

1. 3. Atualização
de Portarias de
nomeação da
Equipe
Técnicas e
Comissão
Coordenadora

Secretário/Prefeito

Estudar2. 1. Reunião da
o Plano Comissão
Coordenadora
e Equipe
Técnica para a
releitura atenta
do Plano
2. Reunião para
compartilhame
nto dos
membros da
Comissão
Coordenadora
e da Equipe

Decreto nº
5486 de
13/04/17
(Equipe
Técnica) e
5479 de
06/04/17
(Comissão de
Coordenação
);

13/04/20
17

26/05/17

Decretos nº
5517 de
24/05/17
(Comissão
Coordenador
a) e 5518 de
24/05/17
(Equipe
Técnica)

24/05/20
17

Secretário/represent
ante da Comissão
Coordenadora.

09/06/17

Revisão e
releitura do
Plano

09/06/20
17

Representante da
Comissão
Coordenadora.

13/06/17

Socialização
e registro de
Notas
Técnicas
(Correções)

13/06/20
17 e
28/07/20
17
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Técnica
III.

Monitor
ar
continu
amente
as
metas e
estratég
ias

1. Definição de
datas e divisão
do trabalho
(atualização
dos dados do
PME).

Equipe Técnica –
Edgar Parra dos
Santos Rocha e
Jossiel Furlanetto
Collutte.

15/06/2017

-Divisões de
funções/met
as.

28/07/17

2. Coletar
dados

Membros da Equipe
Técnica

30/06/2017

Busca de
dados nos
sistemas do
IBGE, INEP, e
Cadastros de
alunos da
Sec.
Educação –
SP

11/10/17

3. Elaborar
relatório de
monitorament
o

Membros da Equipe
Técnica

01/08/2017

Redação
inicial partir
da
atualização
dos
indicadores
das metas do
período

01/11/20
17

4. Análise e
validação do
relatório de
monitorament
o

Secretário e
Comissão
Coordenadora

31/08/2017

Homologaçã
o

10/11/20
17

5. Definição de
datas e divisão
do trabalho
(atualização
dos dados do
PME).

Equipe Técnica –
Edgar Parra dos
Santos Rocha e
Jossiel Furlanetto
Collutte.

08/06/2018

Atualiza
Comissão de
Monitorame
nto - Decreto
nº 5931 de
18/10/2018

18/10/20
18

6. Coletar

Membros da Equipe

29/06/2018

Busca de
dados nos

02/07/20
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dados

Técnica

sistemas do
IBGE, INEP,
SEADE, e
Cadastros de
alunos da
Sec.
Educação –
SP

18

7. Elaborar
relatório de
monitorament
o

Membros da Equipe
Técnica

01/08/2018

Redação
inicial partir
da
atualização
dos
indicadores
das metas do
período

01/08/20
18

8. Análise e
validação do
relatório de
monitorament
o

Secretário e
Comissão
Coordenadora

31/08/2018

Homologaçã
o

30/10/20
18

9. Coletar
dados

Membros da Equipe
Técnica

31/07/2019

Busca de
dados nos
sistemas do
IBGE, INEP,
SEADE, e
Cadastros de
alunos da
Sec.
Educação –
SP

24/09/20
19

10. Elaborar
relatório de
monitorament
o

Membros da Equipe
Técnica

07/10/2019

Redação
inicial partir
da
atualização
dos
indicadores
das metas do

07/10/20
19
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período
11. Análise e
validação do
relatório de
monitorament
o

Secretário e
Comissão
Coordenadora

10/10/2019

Homologaçã
o

10/10/20
19

12. Coletar
dados

Membros da Equipe
Técnica

31/07/2020

Busca de
dados nos
sistemas do
IBGE, INEP,
SEADE, e
Cadastros de
alunos da
Sec.
Educação –
SP

05/10/20
20

13. Elaborar
relatório de
monitorament
o

Membros da Equipe
Técnica

10/11/2020

Redação
inicial partir
da
atualização
dos
indicadores
das metas do
período

25/11/20
20

14. Análise e
validação do
relatório de
monitorament
o

Secretário e
Comissão
Coordenadora

17/11/2020

Homologaçã
o

03/12/20
20

15. Definição
de datas e
divisão do
trabalho
(atualização
dos dados do
PME).

Equipe Técnica –
Edgar Parra dos
Santos Rocha e
Jossiel Furlanetto
Collutte.

15/02/2021

Atualiza
Comissão de
Monitorame
nto - Decreto
nº 6733 de
15/02/2021

15/02/20
21
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IV.

Avaliar
periodica
mente o
plano

16. Coletar
dados

Membros da Equipe
Técnica

01/07/2021

Busca de
dados nos
sistemas do
IBGE, INEP,
SEADE, e
Cadastros de
alunos da
Sec.
Educação –
SP

19/07/20
21

17. Elaborar
relatório de
monitorament
o

Membros da Equipe
Técnica

20/09/2021

Redação
inicial partir
da
atualização
dos
indicadores
das metas do
período

21/09/20
21

18. Análise e
validação do
relatório de
monitorament
o

Secretário e
Comissão
Coordenadora

05/10/2021

Homologaçã
o

05/10/20
21

1. Comparar
dados com as
metas do PME.

Membros da Equipe
Técnica

Bimestralme
nte a partir
de
01/09/2017

Busca de
dados nos
sistemas do
IBGE, INEP, e
Cadastros de
alunos da
Sec.
Educação –
SP

10/11/20
17

2. Elaborar
relatório de
Avaliação

Membros da Equipe
Técnica

31/10/2017

Redação
inicial partir
da
atualização
dos
indicadores

13/11/20
17
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das metas do
período
3. Análise e
Validação do
Relatório de
avaliação preliminar

Secretário/Comissão
Coordenadora

30/11/2017

Revisão e
socialização

16/11/20
17

4. Fazer
audiência
pública

Comissão
Coordenadora/Secre
tário

18/12/2017

Convites,
23/11/20
disponibilizaç 17
ão de
materiais, e
realização

5. Comparar
dados com as
metas do PME.

Membros da Equipe
Técnica

Bimestralme
nte a partir
de
07/10/2019

Busca de
dados nos
sistemas do
IBGE, INEP, e
Cadastros de
alunos da
Sec.
Educação –
SP

07/10/20
19

6. Elaborar
relatório de
Avaliação

Membros da Equipe
Técnica

24/10/2019

Redação
inicial partir
da
atualização
dos
indicadores
das metas do
período

24/10/20
19

7. Análise e
Validação do
Relatório de
avaliação preliminar

Secretário/Comissão
Coordenadora

29/10/2019

Revisão e
socialização

29/10/20
19

8. Fazer
audiência

Comissão
Coordenadora/Secre

13/11/2019

Convites,
13/11/20
disponibilizaç 19
ão de
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pública

tário

materiais, e
realização

 ETAPA 2: ESTUDAR O PLANO
Para o ano de 2021, o planejamento das atividades de orientação pelo MEC
também não foi realizado sendo que os trabalhos foram organizados como nos demais anos e
iniciou na data oportuna, antes do início das atividades definidas na agenda de trabalho. Assim,
já habituados com os procedimentos realizados no Monitoramento do ano de 2017, 2018, 2019 e
2020, o Estudo do Plano Municipal de Educação foi realizado pontualmente, objetivando as
metas, estratégias e indicadores que já foram alvo de análise anterior também devido à
manutenção da mesma Equipe Técnica desde o início do monitoramento.
 ETAPA 3: MONITORAR CONTINUAMENTE AS METAS E ESTRATÉGIAS
Esta etapa é o monitoramento propriamente dito, afinal, a sociedade necessita
saber se as metas estão sendo trabalhadas/atingidas. É o momento em que foi necessária a coleta
de dados para a construção dos indicadores que serão comparados nos anos de 2017, onde foi
realizado o primeiro Relatório de Monitoramento, e todos os demais a partir do 5º ano do PME
(2019) como forma de melhor visualizar em gráficos a evolução ou involução de seus valores.
Esses indicadores serão apresentados na Parte C da ficha de monitoramento.
Ainda nesta etapa, foi elaborado o presente relatório (preliminar), o qual foi
encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, à Comissão Coordenadora e, após, a equipe
técnica o analisou.
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3. METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OBSERVADAS NO PERÍODO
Meta 01 – 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
indicadas no Censo Escolar e 100% (cem por cento) da demanda manifesta até o final da
vigência deste PME.
Indicador 1A
2017
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola.
(geral)

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

34,1%

http://pne.mec.gov.br/situacaodasmetas

DADO
MUNICÍPAL

68,64%

INEP – Censo Escolar/IBGE

50,00%

Indicador 1A Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola.
(geral)
2021
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO
OFICIAL

-

--

65,82 %

Fundação SEADE - Projeção
Populacional 2021 / Secretaria
Municipal de Educação de Penápolis 2021 / Diretoria Regional de Educação
de Penápolis-SP 2021

50,00%
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR
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100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%

68,64%

50,00%

72,37%

66,63%

65,82%

40,00%
30,00%

Indicador alcançado
2017


2019

2020

2021

Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.

Indicador 1B

Situação de Penápolis considerando as metas do PNE para o
atendimento das crianças de 0 a 3 anos de idade.

2017
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

--

--

DADO
MUNICÍPAL

48,55%

INEP – Censo Escolar/IBGE

100,00%
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Indicador 1B

Situação de Penápolis considerando as metas do PNE para o
atendimento das crianças de 0 a 3 anos de idade.

2021
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL

FONTE DO INDICADOR

--

--

DADO
MUNICÍPAL

65,82 %

Fundação SEADE - Projeção
Populacional 2021 / Secretaria
Municipal de Educação de Penápolis 2021 / Diretoria Regional de Educação
de Penápolis-SP 2021

68,64%

72,37%

100,00%

100,00%
90,00%
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%

66,63%

65,82%

40,00%
30,00%

Indicador Alcançado
2017


2019

2020

2021

Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.
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Indicador 1C

Situação de Penápolis considerando o número de crianças de
0 a 3 anos de idade.

2017
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

--

--

DADO
MUNICÍPAL

65,08%

INEP – Censo Escolar/IBGE

100,00%

Indicador 1C
2021
META
PREVISTA
PARA 2024

Situação de Penápolis considerando o número de crianças de
0 a 3 anos de idade.
META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL

--

--

65,82 %

Fundação SEADE - Projeção
Populacional 2021 / Secretaria
Municipal de Educação de Penápolis 2021 / Diretoria Regional de Educação
de Penápolis-SP 2021

50,00%
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR
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70%
65%

68,64%

60%

72,37%

55%

66,63%

65,82%

50%
45%

40%

Indicador Alcançado
2017


2019

2020

2021

Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.

Indicador 1d
2017
META DE
DEMANADA
REPRIMIDA
PREVISTA
PARA 2024

Estimativa de investimentos para o atendimento de 0 a 3
anos. (Quantidade de vagas de 0 a 3 anos a serem criadas
para atender 100% da demanda manifesta atual)

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

--

--

DADO
MUNICÍPAL

305

Secretaria Municipal de Educação 2019; FNDE

0
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Indicador 1d
2021
META DE
DEMANADA
REPRIMIDA
PREVISTA
PARA 2024

Estimativa de investimentos para o atendimento de 0 a 3
anos. (Quantidade de vagas de 0 a 3 anos a serem criadas
para atender 100% da demanda manifesta atual)

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO
OFICIAL

--

--

220

Fundação SEADE - Projeção
Populacional 2021 / Secretaria
Municipal de Educação de Penápolis 2021

0
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR

400
350
300

354

250
200

305

346

220

150
100
50
0

Indicador Alcançado
2017

2019

2020

2021
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Indicador 1A1 Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola.
2017
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

91%

http://pne.mec.gov.br/situacaodasmetas

DADO
MUNICÍPAL

97,44%

INEP – Censo Escolar/IBGE

100,00%

Indicador 1A1

Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a
escola.

2021
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO
OFICIAL

-

--

105,95 %

Fundação SEADE - Projeção
Populacional 2021 / Secretaria
Municipal de Educação de Penápolis 2021 / Diretoria Regional de
Educação de Penápolis-SP 2021

100,00%
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR
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Indicador alcançado
2017



2019

2020

2021

Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.

Indicador 1B1

META
PREVISTA
PARA

Situação de Penápolis considerando as metas do PNE para o
atendimento das crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de
idade. (demanda oculta)

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

2017
DADO
OFICIAL

-

--

DADO
MUNICÍPAL

2,20%.

INEP – Censo Escolar/IBGE

0%
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Situação de Penápolis considerando as metas do PNE para o
Indicador 1B1 atendimento das crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de
idade. (demanda oculta)
2021
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO
OFICIAL

--

--

-5,95%

Fundação SEADE - Projeção
Populacional 2021 / Secretaria
Municipal de Educação de Penápolis 2021 / Diretoria Regional de
Educação de Penápolis-SP 2021

0%
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR

20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

2,20%

-3,16%

-5,00%

-10,21%

-10,00%

-5,95%

-15,00%
-20,00%

Indicador alcançado
2017


2019

2020

2021

Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.
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Indicador 1C1

Situação de Penápolis considerando o número de crianças de
4 e 5 anos de idade. (por rede de ensino)

2017
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

-

--

DADO
MUNICÍPAL

97,44%

INEP – Censo Escolar/IBGE

100,00%

Indicador 1C1

Situação de Penápolis considerando o número de crianças de
4 e 5 anos de idade. (por rede de ensino)

2021
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO
OFICIAL

-

--

105,95%

Fundação SEADE - Projeção
Populacional 2021 / Secretaria
Municipal de Educação de Penápolis 2021 / Diretoria Regional de
Educação de Penápolis-SP 2021

100,00%
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR
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110,00%
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105,95%
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80,00%

97,44%

70,00%

103,16%

60,00%
50,00%
40,00%

30,00%

Indicador alcançado
2017


2019

2020

2021

Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.

Indicador 1D1

Estimativa de investimentos para o atendimento de 4 e 5
anos. (Alunos de EMEIs atendidos nos contra turno dos CEIMs sem
receita FUNDEB)

2017
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

-

--

DADO
MUNICÍPAL

211

Secretaria Municipal de Educação de
Penápolis-SP

0
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Indicador 1D1

Estimativa de investimentos para o atendimento de 4 e 5
anos. (Alunos de EMEIs atendidos nos contra turno dos CEIMs sem
receita FUNDEB)

2021
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO
OFICIAL

--

--

209

Fundação SEADE - Projeção
Populacional 2021 / Secretaria
Municipal de Educação de Penápolis 2021

0
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR

250

200

150

211

209
145

100

106

50

0

Indicador alcançado
2017



2019

2020

2021

Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.
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ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PRAZO

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

1.1.

Manter e intensificar ações, como
parte do calendário anual, para a
garantia do desenvolvimento
integral das crianças de 0 a 5 anos de
idade, através de projetos
realizados, tais como: Engatinhata,
Semana do Bebê e Semana da
Família, possibilitando a parceria
escola-família-comunidade.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

1.2.

Manter e valorizar as manifestações
artísticas e culturais das Unidades,
como parte do calendário escolar
anual, promovendo a semana de
apresentações aberta aos pais,
familiares e comunidade em geral:
Semana da Expressão Cultural.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

1.3.

Manter levantamento da demanda
anual por creche e instituições
conveniadas para a população de 0
(zero) até 03 (três) anos, com base
integrada no âmbito municipal,
como forma de planejar a oferta e
verificar o atendimento da demanda
manifesta. Atualizar a demanda,
trimestralmente, no portal de
transparência da prefeitura, a partir
de janeiro de 2017.

2017

FUNDEB

SIM

2019

FUNDEB

SIM

1.4.

Implantar, até o segundo ano de
vigência deste PME, avaliação
periódica da educação infantil, com
base em parâmetros nacionais de
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qualidade, a fim de aferir a
infraestrutura física, o mobiliário, os
materiais didático-pedagógicos, o
quadro de pessoal, a formação dos
profissionais, as condições de
gestão, os recursos pedagógicos, a
situação de acessibilidade, entre
outros indicadores relevantes.

1.5.

Articular a oferta de matrículas
gratuitas em creches certificadas,
como entidades beneficentes de
Assistência Social na área de
Educação, com a expansão do
acesso à rede escolar pública, com
os atos autorizativos do Conselho
Municipal de Educação (CMEP).

2024

FUNDEB

SIM

1.6.

Incentivar, através de parcerias e
convênios com governo municipal,
estadual, federal, além de
instituições particulares, a formação
inicial dos profissionais da educação
infantil, garantindo a existência de
pelo menos 01 (um) profissional com
formação superior por turma/grupo
atendido.

2024

FUNDEB

SIM

1.7.

Promover a formação continuada
dos profissionais da educação
infantil através de no mínimo 3 (três)
Paradas Pedagógicas, incluídas no
Calendário Letivo anual, compostas
por palestras, oficinas e estudos
teóricos direcionados às
necessidades das profissionais da
área.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

2024

FUNDEB

SIM

1.8.

Garantir reuniões mensais da Equipe
Técnica da Secretaria Municipal de
Educação com os Gestores das
Unidades de Educação Infantil, bem
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como reuniões de estudos
quinzenais entre os professores
coordenadores pedagógicos das
EMEI's.

1.9.

Garantir e orientar
acompanhamentos sistemáticos do
Coordenador Pedagógico em sala de
aula e nos Horários de Trabalho
Pedagógico Coletivo (HTPC's).

2024

FUNDEB

SIM

1.10.

Manter a garantia que os gestores
da Educação Infantil (direção e
coordenação) sejam habilitados em
Pedagogia.

2024

FUNDEB

SIM

1.11.

Fomentar o atendimento às
populações da zona rural/olarias e /
ou oriundas da comunidade
indígena, na Educação Infantil,
através do transporte das crianças,
de forma a atender às
especificidades dessas comunidades.

2024

FUNDEB/Convênios
Estado
SIM

1.12.

Priorizar o acesso à Educação Infantil
e fomentar a oferta do Atendimento
Educacional Especializado (AEE)
complementar e suplementar, às
crianças com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação,
assegurando a educação bilíngue
para os (as) surdos (as) e a
transversalidade da Educação
Especial, nessa etapa da Educação
Básica.

2024

FUNDEB

SIM

2024

FUNDEB

SIM

1.13.

Garantir, em parceria com o
Conselho Municipal de Educação,
que as normas que regem a
educação infantil sejam cumpridas
pelas instituições públicas e privadas

Avenida Marginal Maria Chica, 1400 – Centro – Telefone: (18) 3654-253 – CEP: 16300-005 – Penápolis / SP

26

Secretaria de Educação
que oferecem esse nível de ensino.

1.14.

Manter e fortalecer os mecanismos
de acompanhamento e o
monitoramento do acesso e da
permanência das crianças na
Educação Infantil, em especial
dos(as) beneficiários(as) de
Programas de Transferência de
Renda, em colaboração com as
famílias e com os órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção
à infância.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

1.15.

Promover, em parceria com órgãos
públicos de assistência social, saúde
e proteção à infância, a busca ativa
para a Educação Infantil,
considerando que as crianças com
idade de 4 e 5 anos, pela Lei Federal
nº 12796/2003, deverão,
obrigatoriamente, frequentar a PréEscola a partir de 2016 e,
preservando o direito de opção da
família em relação às crianças de até
três anos.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

1.16.

Realizar e publicar, anualmente, o
levantamento da demanda
manifesta por Educação Infantil em
EMEI's (pré-escolas), como forma de
verificar, planejar e organizar o
atendimento.

2018

FUNDEB

SIM

1.17.

Concluir e colocar em
funcionamento, até o final de 2016,
as duas unidades de Educação
Infantil do Residencial Gualter
Monteiro e Residencial Gimenes.

2017

Convênios Estado

SIM

2024

Aplicação dos
25%/FUNDEB

NÃO

1.18.

Ampliar, conforme previsto no item
1.19, os espaços dos CEIM's e das
EMEI's, priorizando as unidades da
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periferia, estimulando o acesso das
crianças de 0 (zero) a 5 (cinco) anos
na educação de tempo integral,
conforme o estabelecido nas
Diretrizes Curriculares Nacionais.

1.19.

Construir, até o segundo ano de
vigência deste Plano, 12 salas para o
atendimento no contraturno, 1ª e 2ª
Etapas, de 311 crianças da demanda
manifesta, que atualmente são
atendidas nos CEIM's, sem a
possibilidade do cadastro no período
integral, por falta de espaço livre
disponível nas unidades.

2024

Convênios
Estado/Aplicação
dos 25%

NÃO

1.20.

Garantir, a partir da vigência desta
lei, que em todas as construções,
sejam seguidos os padrões mínimos
de infraestrutura de acordo com as
normas estabelecidas pelo Fundo
Nacional de Desenvolvimento da
Educação (FNDE) ou pela Fundação
para o Desenvolvimento da
Educação (FDE) para o
funcionamento adequado das
instituições de educação infantil
(creches e pré-escolas) públicas,
privadas e conveniadas que,
respeitando as diversidades,
assegurem o atendimento das
características das distintas faixas
etárias e das necessidades
educativas.

2017

FUNDEB

SIM

1.21.

Rever e atualizar, a cada 2 (dois)
anos, o Regimento Interno dos
CEIM's e das EMEI's e as Diretrizes
Curriculares, para a organização do
trabalho pedagógico na Educação
Infantil.

2019

FUNDEB

NÃO
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1.22.

Orientar e garantir a elaboração e o
cumprimento da Proposta
Pedagógica anual de cada unidade
de educação infantil, o Plano de
Trabalho de cada professor (a) e
educador (a), bem como registros do
desenvolvimento cognitivo, social e
afetivo das crianças.

2024

FUNDEB

SIM

1.23.

Na transição para o Ensino
Fundamental, prever na Proposta
Pedagógica, formas para garantir a
continuidade no processo de
aprendizagem e desenvolvimento
das crianças, respeitando as
especificidades etárias, sem
antecipação de conteúdos que serão
trabalhados no Ensino Fundamental.

2024

FUNDEB

SIM

1.24.

Assegurar, com o apoio do Conselho
Municipal de Educação (CMEP), o
cumprimento da legislação
educacional no que se refere à
qualidade no atendimento das
especificidades da Educação Infantil
e à contratação de profissionais
devidamente habilitados, na rede
municipal e nas entidades e/ou
instituições educacionais do
município.

2024

Aplicação dos 25%

SIM

2024

Aplicação dos
25%/FUNDEB

SIM

1.25.

Garantir o cumprimento da Lei nº
12796/2003 que determina o
atendimento de 100% das crianças
de 4 (quatro) e 5 (cinco) anos, no
mínimo 04 (quatro) horas diárias
para o turno parcial e de 07 (sete)
horas para a jornada integral da
demanda manifesta, com recursos
próprios para a ampliação dos
espaços físicos e dos repasses do
governo federal, para a contratação
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dos funcionários, equipamentos,
mobiliários, material pedagógico e
manutenção.

1.26.

Garantir o máximo de 20 (vinte)
alunos por sala / professor (a), nas
1ª e 2ª Etapa, segundo os
Parâmetros Nacionais de Qualidade,
do Ministério da Educação,
Secretaria de Educação Básica, no
prazo de 03 (três) anos a partir da
aprovação desta lei.

2018

FUNDEB

NÃO

1.27.

Rever e atualizar a cada 02 (dois)
anos o estatuto do magistério e o
plano de carreira dos (as)
educadores (as) infantis, garantindo
uma jornada de trabalho de 2/3 com
crianças e 1/3 de trabalho
pedagógico, no prazo de 03 (três)
anos a partir da aprovação desta lei.

2018

FUNDEB

NÃO

1.28.

Garantir um coordenador
pedagógico em cada unidade de
EMEI Integral e nas EMEI's parciais,
formar núcleos com no máximo 04
(quatro) salas de aula. Nas unidades
de CEIM / EMEI e CEIM, um diretor e
um coordenador em cada unidade,
no prazo de 03 (três) anos a partir da
aprovação desta lei.

2018

FUNDEB

NÃO



Para a Estratégia 1.26 – Garantir 20 alunos por sala Etapa I e II – Os mesmos problemas
estão sendo verificados em relação aos anos anteriores. É importante realçar a atual
situação e as implicações das mudanças necessárias para o atendimento completo da
mesma. A partir daí será feito uma avaliação mais criteriosa e depois serão apontados os
procedimentos para adequar os objetivos da meta com as possibilidades existentes. Segue
impacto para tal atendimento:
o Hoje possuímos 54 salas de Etapa I e II na Rede Municipal;
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o Seriam necessários aproximadamente de 06 novas contratações de Professores;
o Seria necessária a ampliação dos espaços físicos, especificamente a
construção/ampliação/readequação de 06 novas salas de aula;
o Seria causado um impacto significativo na Folha de Pagamento da prefeitura de
Penápolis (Professor II piso inicial R$ 2.814,45 x 6 = R$ 16.886,70 + Aprox. 30%
encargos por mês);


Para a Estratégia 1.27 – Rever Estatuto das Educadoras infantis (2/3 Alunos – 1/3 estudo)
– Tal situação se agravou ainda mais desde o último relatório. É preciso demonstrar a
atual situação do número de educadores, a situação judicial de vários casos que
recorreram para conseguir o piso do magistério e as implicações das mudanças
necessárias para o atendimento completo da mesma. A partir daí será feito uma avaliação
mais criteriosa e depois serão apontados os procedimentos para adequar os objetivos da
meta com as possibilidades existentes. Segue impacto para tal atendimento:
o Hoje possuímos aproximadamente 225 educadoras infantis;
o Para atender a proporção de 2/3 com alunos e 1/3 com estudo seria necessária à
contratação de aproximadamente 80 Educadoras Infantis (pois estas também
deveriam cumprir a proporção de 2/3 com alunos e 1/3 com estudo);
o Ainda é necessária a contratação de mais Educadores Infantis para reduzir a
Demanda Reprimida que de acordo com os levantamentos deste PME esta em 318
crianças, sendo então calculados 36 Educadoras Infantis novas (26 grupos de
BI, 6 grupos de BII, 2 grupos de MI e 2 Grupo de MII);
o Seria causado um impacto muito significativo na Folha de Pagamento da
prefeitura de Penápolis (Piso Inicial Educadora II R$ 1.578,24 x 116 = R$
183.771,84 + aprox. 30% de encargos por mês);



Para a Estratégia 1.28 – Garantir 1 Coordenador Pedagógico por Unidade de Educação
infantil - Demonstramos também a atual situação e as implicações das mudanças
necessárias para o atendimento completo da mesma. A partir daí será feito uma avaliação
mais criteriosa e depois serão apontados os procedimentos para adequar os objetivos da
meta com as possibilidades existentes. Segue impacto para tal atendimento:
o De acordo com as definições serão necessário contratar 18 professores para
atuarem como Coordenadores Pedagógicos nos CEIMs/EMEIs (sendo que
existem atualmente 7 Coordenadores que se dividem nas EMEIs parcial/integral,
e que existem CEIMs que não possuem Coordenadores que necessitariam de
contratação);
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o Seria causado um impacto muito significativo na Folha de Pagamento da
prefeitura de Penápolis (Professor II piso inicial R$ 2.814,45 x 18 = R$ 50.660,1
+ Aprox. 30% encargos por mês);

Meta 03 - Apoiar universalização, até 2016, do atendimento escolar para toda a população de
15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e a elevação, até o final do período de vigência deste PME,
a taxa liquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
Indicador 3A
Percentual da população de 15 a 17 anos que frequentam a escola.
2017
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

-

-

DADO
MUNICÍPAL

116,43%

Sec. Municipal de Educação 2017, Diretoria
Regional de Ensino - Penápolis/SP Sistema de
Cadastro de Alunos/SP, Censo IBGE - 2010

100,00%

Indicador 3A
Percentual da população de 15 a 17 anos que frequentam a escola.
2021
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL

-

-

88,74%

Fundação SEADE - Projeção Populacional 2021
/ Secretaria Municipal de Educação de
Penápolis - 2021 / Diretoria Regional de
Educação de Penápolis-SP 2021 / Educacenso
– Dados Preliminares 2021

85,00%
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR
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118,00%
98,00%
78,00%

88,74%

116,43%

58,00%

70,57%

38,00%

70,57%

18,00%
-2,00%

Indicadores Alcançados
2017


2019

2020

2021

Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio. Dados do Ensino Médio aguardam
confirmação da Secretaria Estadual de Educação através de Ocorrência aberta pela
Diretoria Regional de Ensino de Penápolis e não foram respondidos até a data da
publicação deste relatório. Os dados demonstrados aqui são preliminares do Censo do
INEP e não contabilizam a idade dos alunos do Ensino Médio.
Indicador 3b Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15
a 17 anos.
2017
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

57,30%

http://simec.mec.gov.br/pde/grafico_pne.php

DADO
MUNICÍPAL

67,83%

Secretaria Municipal de Educação/ Diretoria
Regional de Ensino de Penápolis-SP/ Sistema de
Cadastro de Alunos-SP/ Censo IBGE 2010.

85,00%
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Indicador 3b Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15
a 17 anos.
2021
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL

-

-

88,74%

Fundação SEADE - Projeção Populacional 2021
/ Secretaria Municipal de Educação de
Penápolis - 2021 / Diretoria Regional de
Educação de Penápolis-SP 2021 / Educacenso
– Dados Preliminares 2021

85,00%
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR

90,00%
80,00%

88,74%

70,00%
60,00%

67,83%

50,00%

70,57%

40,00%

70,57%

30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Indicadores Alcançados
2017


2019

2020

2021

Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio. Dados do Ensino Médio aguardam
confirmação da Secretaria Estadual de Educação através de Ocorrência aberta pela
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DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS

Diretoria Regional de Ensino de Penápolis e não foram respondidos até a data da
publicação deste relatório. Os dados demonstrados aqui são preliminares do Censo do
INEP e não contabilizam a idade dos alunos do Ensino Médio.

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

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,
articulados em dimensões como ciência,
trabalho, linguagens, tecnologia, cultura
e esporte, garantindo-se a formação
continuada de professores.

2024

FUNDEB

SIM

3.2.

Incentivar e apoiar a relação das escolas
com as instituições culturais e
equipamentos públicos de cultura
(projetos da Secretaria Municipal de
Cultura, Secretaria Municipal de Esporte,
Lazer e Juventude, SOS, Vila da Infância,
bibliotecas públicas, teatro, cinema,
museus e outros).

2024

Aplicação dos 25%

SIM

2024

FUNDEB

NÃO

3.3.

Apoiar a criação de mecanismos, em
parceria com o Conselho Municipal de
Educação, para o acompanhamento
individualizado dos estudantes do Ensino
Médio, como forma de apoiar e
redirecionar seus processos de
aprendizagem e corrigir o desequilíbrio
gerado pela repetência sucessiva do
estudante na escola e a duração do nível
de ensino, adotando práticas como aulas
de reforço no turno complementar,
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estudos de recuperação e progressão
parcial.

3.4.

Apoiar as políticas de prevenção à evasão
motivada por preconceito e
discriminação à orientação sexual e
étnico racial, criando rede de proteção
contra formas associadas de exclusão.

2024

FUNDEB

SIM

3.5.

Colaborar com o Estado na busca ativa da
população de 15 (quinze) a 17
(dezessete) anos fora da escola, em
articulação com os serviços de assistência
social, saúde, proteção à adolescência e à
juventude, associações e clubes de
serviços.

2024

FUNDEB

SIM

3.6.

Auxiliar a realização de estudos dos
indicadores da demanda vinculados aos
órgãos estaduais e municipais
competentes, para 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) estudantes.

2024

FUNDEB

NÃO

3.7.

Apoiar o desenvolvimento de formas
alternativas de oferta do Ensino Médio,
garantida a qualidade, para atender aos
filhos e filhas de profissionais que se
dedicam a atividades de caráter
itinerante (circenses, ciganos, nômades,
acampados e artistas).

2024

FUNDEB

SIM

3.8.

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

2024

FUNDEB

SIM

2024

Aplicação dos 25%

SIM

3.9.

Apoiar a expansão do estágio para
estudantes da Educação Profissional
Técnica de Nível Médio e do Ensino
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Médio regular, através das Agências de
Integração, preservando-se seu caráter
pedagógico integrado ao itinerário
formativo do (a) estudante, visando ao
aprendizado de competências próprias
da atividade profissional, à
contextualização curricular e ao
desenvolvimento do (a) estudante para a
vida cidadã e para o trabalho.

Meta 09 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até
2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50%
a taxa de analfabetismo funcional.
Indicador 9a
Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade.
2017
META
PREVISTA
PARA 2015

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

94,50%

Estado, Região e Brasil - IBGE/ PNAD / 2013

DADO
MUNICÍPAL

94,54%

Estado, Região e Brasil - IBGE/ PNAD / 2013

93,5%

Indicador 9a
Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade.
2021
META
PREVISTA
PARA 2015

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL

--

--

81,93%

*** Não houve atualização dos dados pelo IBGE
como previsto, prejudicando o indicador; Censo
IBGE - 2010; Fundação SEADE 2021.

93,5%
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR
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100,00%
90,00%
80,00%

88,63%

94,54%
70,00%

88,16%
81,93%

60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

Indicador alcançado
2015


2019

2020

2021

Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.

Indicador 9b Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais
de idade.
2017
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

--

--

DADO
MUNICÍPAL

15,43%

Estado, Região e Brasil - IBGE/ SIDRA / Censo
Demográfico 2010

15,30%
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Indicador 9b Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais
de idade.
2021
META
PREVISTA
PARA 2024

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL

--

--

18,66%

Censo IBGE - 2010; Fundação SEADE 2021. ***
Não houve atualização dos dados pelo IBGE como
previsto, prejudicando o indicador.

15,30%
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR

95,00%
85,00%
75,00%
65,00%
55,00%
45,00%

35,00%
25,00%

21,90%
15,43%

21,90%

18,66%

15,00%

Indicdores Alcançados
2017


2019

2020

2021

Dados do IBGE quanto à população do município não foram atualizados, assim foi
utilizada uma estimativa populacional elaborada pela Fundação SEADE. O município
não tem condições de realizar censo próprio.
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ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

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.

2024

FUNDEB

SIM

9.2.

Realizar diagnóstico dos jovens e
adultos com Ensino Fundamental e
Médio incompletos, para identificar a
demanda ativa por vagas na EJA.

2024

FUNDEB

NÃO

9.3.

Implementar ações de alfabetização de
jovens e adultos com garantia de
continuidade da escolarização básica.

2024

FUNDEB

SIM

9.4.

Criar benefício adicional no programa
nacional de transferência de renda para
jovens e adultos que frequentarem
cursos de alfabetização.

2024

FUNDEB

NÃO

9.5.

Realizar chamadas públicas regulares
para EJA, promovendo-se busca ativa
em regime de colaboração entre os
entes federados e em parceria com
organizações da sociedade civil.

2024

FUNDEB

SIM

9.6.

Divulgar e incentivar a participação em
avaliações, por meio de exames, que
permitam aferir o grau de alfabetização
de jovens e adultos com mais de 15
(quinze) anos de idade.

2024

FUNDEB

NÃO

2024

FUNDEB

SIM

9.7.

Executar ações de atendimento ao (à)
estudante da educação de Jovens e
adultos, por meio de programas
suplementares de transporte,
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alimentação e saúde, em articulação
com a área da Saúde e da Assistência
Social.

9.8.

Assegurar a oferta de educação de
jovens e adultos, nas etapas de ensino
fundamental e médio, às pessoas
privadas de liberdade, em todos os
estabelecimentos penais, assegurandose formação especifica dos professores
e implementação de diretrizes
nacionais em regime de colaboração.

2024

FUNDEB

NÃO

9.9.

Estabelecer parcerias entre Estado e
Município, de forma a apoiar, técnica e
financeiramente, projetos inovadores
na educação de jovens e adultos, que
visem ao desenvolvimento de modelos
adequados às necessidades específicas
desses alunos.

2024

FUNDEB

SIM

9.10.

Estabelecer mecanismos e incentivos
que integrem os segmentos
empregadores, públicos e privados, e os
sistemas de ensino, para promover a
compatibilização da jornada de trabalho
dos empregados e das empregadas com
a oferta das ações de alfabetização e de
educação de jovens e adultos.

2024

FUNDEB

SIM

2024

FUNDEB

NÃO

9.11.

Implementar programas de capacitação
tecnológica da população jovem e
adulta, direcionados para os segmentos
com baixos níveis de escolarização
formal e para os alunos com deficiência,
articulando os sistemas de ensino, a
Rede Federal de Educação Profissional,
Científica e Tecnológica, as
universidades, as cooperativas e as
associações, por meio de ações de
extensão, desenvolvidas em centros
vocacionais tecnológicos, com
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tecnologias assistivas que favoreçam a
efetiva inclusão social e produtiva dessa
população.

9.12.

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.

2024

FUNDEB

NÃO

Meta 15 - Garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e
os municípios, no prazo de 01 (um) ano de vigência deste PME, politica nacional de formação e
valorização dos profissionais da educação, assegurando que todos os professores da
educação básica possuam formação especifica de nível superior, obtida em curso de
licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

Indicador 15
2017
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Não possui indicador. Dado levantado para monitoramento.
(Número de professores da Ed. Básica com formação superior
específica).

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

-

http://pne.mec.gov.br/situacaodasmetas

DADO
MUNICÍPAL

97,11%

Secretaria Municipal de Educação de
Penápolis-SP

100%
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Indicador 15 Não possui indicador. Dado levantado para monitoramento.
(Número de professores da Ed. Básica com formação superior
2021
específica).
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

--

--

DADO
MUNICÍPAL

97,86%

Secretaria Municipal de Educação Maio/2021;

100%

100,00%
90,00%
80,00%

97,11%

97,81%

97,84%

97,86%

70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%

Indicadores Alcançados
2017

2019

2020

2021
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ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

15.1.

Apoiar a ampliação e divulgação das
plataformas eletrônicas (a exemplo da
Plataforma Paulo Freire), para organizar
a oferta e as matrículas em cursos de
formação inicial e continuada de
profissionais da Educação, bem como
para divulgar e atualizar seus currículos
eletrônicos.

2024

FUNDEB

SIM

15.2.

Participar ativamente da reforma
curricular dos cursos de Licenciatura e
estimular a renovação pedagógica, de
forma a assegurar o foco no
aprendizado do (a) graduando (a),
dividindo a carga horária em formação
geral, formação na área do saber e
didática específica e incorporando as
modernas Tecnologias da Informação e
Comunicação - TIC's, em articulação
com a base nacional comum dos
currículos da Educação Básica.

2024

FUNDEB

SIM

15.3.

Apoiar a implementação dos cursos e
Programas especiais para assegurar
formação específica na Educação
Superior, nas respectivas áreas de
atuação, aos(às) professores(as) e
educadores(as) com formação de nível
Médio na modalidade normal, não
licenciados(as) ou licenciados(as), em
área diversa a de atuação docente, em
efetivo exercício.

2024

FUNDEB

SIM

2024

FUNDEB

NÃO

15.4.

Apoiar a oferta de cursos técnicos de
nível Médio e Tecnológicos de nível
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superior, destinados à formação, nas
respectivas áreas de atuação, dos (as)
profissionais da Educação de outros
segmentos que não os do Magistério.

15.5.

Apoiar a implementação de políticas de
formações continuadas para os(as)
profissionais da Educação de outros
segmentos que não os do Magistério,
construída em regime de colaboração
entre as IES pública e privada e demais
órgãos competentes no campo do
sistema educacional do Município, e
para além dele.

2024

FUNDEB

NÃO

Meta 17 - Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, a
fim de equiparar o rendimento médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente,
até o final do 6° ano da vigência deste PNE.

Indicador 17
2017
META
PREVISTA
PARA 2020

Razão entre salários dos professores da educação básica, na rede
pública (não federal), e não professores, com escolaridade
equivalente.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

--

--

DADO
MUNICÍPAL

--

--

100%
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Indicador 17
2021
META
PREVISTA
PARA 2021

Razão entre salários dos professores da educação básica, na rede
pública (não federal), e não professores, com escolaridade
equivalente.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO
DADO
OFICIAL

--

--

--

Não houve atualização dos dados
pelo IBGE como previsto,
prejudicando o indicador.

ESTRATÉGIAS

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

100%
DADO
MUNICÍPAL

FONTE DO INDICADOR

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

17.1.

Instituir, a partir da aprovação deste
PME, uma comissão de profissionais do
magistério público municipal para atuar
na elaboração, reestruturação e
implementação do Plano de Carreira do
Magistério Público Municipal.

2017

FUNDEB

SIM

17.2.

Implementar até o final deste PME, no
âmbito do Município, o cumprimento
da jornada de trabalho em um único
estabelecimento escolar, conforme o
estabelecido na Lei nº 11738, de 16 de
julho de 2008.

2024

FUNDEB

NÃO
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Meta 18 - Assegurar, no prazo de 2 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 VIII do art. 206 da
Constituição Federal.

Indicador 18
2017
META
PREVISTA
PARA 2016

Não possui indicador. Dado levantado para monitoramento.
(Piso salarial nacional para Prof. 40hrs/semana – R$ 2.298,80
e Piso Salarial Municipal para Prof. 35hrs/Semana)

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

-

-

DADO
MUNICÍPAL

2965,28

Secretaria Municipal de Educação de
Penápolis-SP

R$ 2.298,80

Indicador 18
2021

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Não possui indicador. Dado levantado para monitoramento.
(Piso salarial nacional para Prof. 40hrs/semana – R$ 2.886,24
e Piso Salarial Municipal para Prof. 35hrs/Semana – R$
2.814,45)
META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO
OFICIAL

R$ 2.886,24

--

FONTE DO INDICADOR

--

R$ 3.216,51
DADO
MUNICÍPAL (Proporcional

Secretaria Municipal de Educação
de Penápolis – SP – 2021;

a 40hrs/sem)
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R$ 3.250,00
R$ 3.200,00
R$ 3.150,00
R$ 3.100,00

R$3.216,51
R$3.216,51

R$ 3.050,00
R$ 3.000,00

R$3.083,89

R$ 2.950,00
R$ 2.900,00
R$ 2.850,00

R$ 2.965,28

R$ 2.800,00

Indicadores Alcançados

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

2019

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS

2017

2020

2021

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

18.1.

Garantir a manutenção, no plano de
Carreira dos (as) profissionais da
Educação do Município, licenças
remuneradas e incentivos para
qualificação profissional, inclusive em
nível de Pós-Graduação Stricto Sensu.

2024

FUNDEB

NÃO

18.2.

Participar anualmente, a partir do
segundo ano de vigência deste PME, da
iniciativa do MEC, em regime de
colaboração, do censo dos (as)
profissionais da educação básica e de
outros segmentos que não os do
Magistério.

2017

FUNDEB

SIM
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18.3.

Instituir, a partir de 2015, Comissão
Permanente de profissionais da
Educação do Sistema Municipal de
Ensino, para subsidiar os órgãos
competentes na revisão, atualização e
implementação do Plano de Carreira.

2015

FUNDEB

SIM

Meta 19 - Assegurar condições, no prazo de 02 (dois) anos, para a efetivação da gestão
democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito, desempenho e consulta
pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio
técnico da União para tanto.

Indicador 19
2017
META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Não possui indicador. Dado levantado para monitoramento. (Processo
Seletivo para Diretores e Coordenadores)

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

DADO
OFICIAL

-

--

DADO
MUNICÍPAL

Realizado em
2010, 2013 e
2017

Secretaria Municipal de Educação de
Penápolis-SP

-

Indicador 19

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO 2021

FONTE DO INDICADOR

Não possui indicador. Dado levantado para monitoramento.
(Processo Seletivo para Diretores e Coordenadores)
META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

--

--

DADO
MUNICÍPAL

Realizado em
2010, 2013 e
2017

Secretaria Municipal de Educação de
Penápolis-SP – 2021;

-
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DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS

Secretaria de Educação

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

19.1.

Assegurar processos de autonomia
pedagógica, administrativa e de gestão
financeira nos estabelecimentos de
ensino da Rede Pública Municipal,
respeitando a legislação de
responsabilidade fiscal vigente.

2024

FUNDEB

SIM

19.2.

Assegurar a continuidade e
aprimoramento dos Programas de
formação de diretores (as) e/ou
gestores (as) escolares e utilizar a prova
nacional específica, a fim de subsidiar a
definição de critérios objetivos para o
provimento dos cargos de diretores (as)
e/ou gestores (as) escolares, sem
prejuízo ao processo da gestão
democrática.

2024

FUNDEB

SIM
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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 5° (quinto) ano de
vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do
decênio.

Indicador 20

META
PREVISTA
PARA O
PERÍODO

Não possui indicador.

META ALCANÇADA NO
PERÍODO

FONTE DO INDICADOR

DADO
OFICIAL

-

--

DADO
MUNICÍPAL

-

--

20.1.

DESCRIÇÃO DA ESTRATÉGIA

Garantir fontes de financiamento
permanentes e sustentáveis para todos
os níveis, etapas e modalidades da
educação básica, observando-se as
políticas de colaboração entre os entes
federados, em especial as decorrentes
do atr. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias e do § 1º
do art. 75 da Lei nº 9394, de 20 de
dezembro de 1996, que tratam da
capacidade de atendimento e do
esforço fiscal de cada ente federado,
com vistas a atender suas demandas

PREVISÕES
ORÇAMENTÁRIAS

ESTRATÉGIAS

-

2024

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

FUNDEB

ESTRATÉGIA
REALIZADA/NÃO
INICIADA/EM
ANDAMENTO

SIM
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educacionais à luz do padrão de
qualidade nacional.

20.2.

Fortalecer os mecanismos e os
instrumentos que assegurem, nos
termos do parágrafo único do artigo 48
da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, a transparência e o
controle social na utilização dos
recursos públicos aplicados em
educação, especialmente a realização
de audiências públicas, a criação de
portais eletrônicos de transparência e a
capacitação dos membros do Conselho
de Acompanhamento e Controle Social
do FUNDEB, com a colaboração entre o
Ministério da Educação, as Secretarias
de Educação e os Tribunais de Contas.

2024

FUNDEB

SIM

20.3.

Desenvolver, por meio de
departamento específico, estudos e
acompanhamento regular dos
investimentos por aluno da educação
básica pública municipal, em todas as
suas etapas e modalidades.

2024

FUNDEB

NÃO

20.4.

No prazo de 02(dois) anos da vigência
deste PME, será implantado por
iniciativa do município ou em regime de
colaboração com a União e o Estado de
São Paulo, o Custo Aluno-Qualidade
inicial-CAQi, referenciado no conjunto
de padrões mínimos estabelecidos na
legislação educacional e cujo
financiamento será calculado com base
nos respectivos insumos indispensáveis
ao processo de ensino-aprendizagem e
será progressivamente reajustado até a
implementação plena do Custo Aluno
Qualidade-CAQ.

2017

FUNDEB

NÃO

20.5.

Implementar o Custo Aluno Qualidade

2024

FUNDEB

NÃO
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do município de Penápolis-CAQ, por
iniciativa municipal ou por intermédio
do regime de colaboração com a União
e o Estado de São Paulo, como
parâmetro para o financiamento da
educação de todas as etapas e
modalidades da educação básica, a
partir do cálculo e do acompanhamento
regular dos indicadores de gastos
educacionais com investimentos em
qualificação e remuneração do pessoal
docente e os demais profissionais da
educação pública em aquisição,
manutenção, construção e conservação
de instalações e equipamentos
necessários ao ensino e em aquisição
de material didático-escolar,
alimentação e transporte escolar.

20.6.

O CAQ será definido no prazo de 3 anos
e será constantemente ajustado, com
base em metodologia formulada pelo
Ministério de Educação-MEC, nos
termos da Meta 20, estratégia 20.8 do
Plano Nacional de Educação-PNE (Lei
Federal nº 13005, de 25 de junho de
2014).

2018

FUNDEB

NÃO

20.7.

Buscar junto à União, sempre que
necessário e na forma da lei, a
complementação de recursos para
atingir o valor do Custo Aluno
Qualidade inicial-CAQi e,
posteriormente, do Custo Aluno
Qualidade-CAQ, assim como a parcela
da participação no resultado ou da
compensação financeira pela
exploração de petróleo e gás natural e
outros recursos, a fim de garantir a
plena execução deste PME.

2024

FUNDEB

NÃO
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Para as Estratégias 20.4 e 20.6 – A nova legislação do FUNDEB (Lei nº 14.113 de 25 de
dezembro de 2020) trouxe novos indicadores, tratados pelos incisos I, II e II do seu art.
10, que foi/será implantando a partir de 2021 a 2023 como complemento do VAAF e
VAAT em possível substituição do índice Custo Aluno Qualidade Inicial - CAQi.
Aguardamos posicionamento do MEC sobre o mesmo.

Avenida Marginal Maria Chica, 1400 – Centro – Telefone: (18) 3654-253 – CEP: 16300-005 – Penápolis / SP

54

Secretaria de Educação
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para este processo de monitoramento do Plano Municipal de Educação de
Penápolis não houve formações e orientações do MEC nem através da UNDIME, mas foram
realizados os mesmos processos realizados durante os relatórios de monitoramento anteriores.
A mesma dificuldade encontrada nos anos anteriores se apresentou neste
monitoramento, agravadas pela continuidade do estado de calamidade pública advindo da
pandemia de COVID-19 neste ano, sendo a dificuldade em conseguir dados específicos sobre a
população de maneira atualizada junto ao IBGE a principal delas, além das mudanças de
frequência escolar no período de quarentena. Os relatórios do PNAD e estudos da Fundação
SEADE auxiliaram em se conseguir um melhor parâmetro para atualizar os Indicadores, mas
como em 2020, serviram apenas para alguns indicadores, assim permaneceram diversas
distorções da realidade deste ano em nosso município.
Neste ano que serão realizados o Monitoramento e Avaliação do PME, optouse por balizar apenas as metas vencidas até 2021 no monitoramento e todas as metas no
Relatório de Avaliação que será realizado e consolidado em audiência pública posterior. Os
demais processos de estudo do Plano foram mantidas o que nos demonstrou que algumas
estratégias principalmente seriam virtualmente muito difíceis de alcançar devido às mudanças do
cenário nacional, política e economicamente.
Sendo as metas que seguem comentadas abaixo:
Meta 1 – sobre o Ensino Infantil (Creche e Pré-Escola) foi observado uma
pequena baixa do índice do indicador 1a - Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a
escola, em 2020 foi 66,63% e agora em 2021 foi de 65,82%, ainda acima da meta estabelecida
para o período, e por decorrência das imprecisões da atualização da população e pelas
características adversas da pandemia esse valor acaba se justificando. Já para o Indicador 1a1 Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola, observamos também uma
distorção advinda da imprecisão dos dados disponíveis, tendo um número maior de matrículas do
que de crianças da faixa etária encontradas no município.
No que diz respeito à Meta 3 – Taxa de alfabetização de população de 15 a 17
anos, o município não tem responsabilidade direta para o tema, pois atende apenas o Ensino
Fundamental Ciclo I (até 5º ano com idade até 13 anos). Não foram atualizados corretamente os
dados referentes a seus indicadores assim, repetindo seus valores como em 2019, além das
características excepcionais da pandemia de COVID-19. Os dados solicitados à Diretoria
Regional de Ensino de Penápolis aguardam confirmação de ocorrência aberta junto a Secretaria
Estadual de Educação de SP mas até a data deste relatório não foram finalizadas. Os dados
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demonstrados aqui são preliminares do Censo do INEP e não contabilizam a idade dos alunos do
Ensino Médio.
A Meta 9 sobre a Taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais
também sofreu alterações em relação ao ano anterior, tendo seu valor reduzido, sendo em 2020
88,16% e agora em 2021 é de 81,93% ficando então abaixo da meta estabelecida. A mesma
justificativa se apresenta aqui quanto à falta de precisão dos dados disponíveis por se tratarem de
projeções da Fundação SEADE e PNAD, mas reforçamos que estes dados são mais próximos a
realidade do que os disponíveis no Censo do IBGE de 2010. Lembrando que para esta meta a
Secretaria de Educação de Penápolis atua apenas como apoiador e observador, pois a maior parte
deste público é de responsabilidade do Estado de São Paulo – Rede Estadual de Ensino.
Quanto a Meta 15 sobre formação continuada e inicial de Professores da
Educação Básica, se apresentou uma nova melhora do índice que em 2020 estava em 97,84%, e
agora em 2021 esta em 97,86%. O município tem definidas ações de formação continuada junto
ao Sistema Municipal de Educação, a qual é realizada periodicamente e acompanhada pela e
Supervisão de Ensino, Coordenação Pedagógica Geral e das Unidades Escolares. Lembramos
que ainda existem em extinção, alguns professores sem formação inicial superior específica, pois
na época de seu ingresso tal formação não era exigida (anteriormente se exigia apenas
magistério).
Referente à Meta 17 não existem dados disponíveis para alimentação do
indicador ficando prejudicada a sua avaliação. O dado apresentado foi obtido no site do PNE em
Movimento, de responsabilidade do Ministério da Educação.
Referente à Meta 18 sobre a existência e aplicação do Plano de Carreira do
Magistério, foi observado que não houve aumento salarial em 2021, tanto para o Piso Nacional
do Magistério quanto para o Piso Municipal em relação ao ano anterior. Para o piso municipal a
justificativa foi a legislação federal nº 173 de 2020, que proibiu nos anos de pandemia a
realização de quaisquer reajustes de salários assim como outros pagamentos de benefícios.
Lembramos que o piso salarial municipal é para professores de 35 hrs/semana, sendo feita então
uma equivalência para carga horária de 40hrs/semana para melhor acompanhamento.
Para a Meta 19 sobre a gestão democrática da educação o último Processo
Seletivo para indicação de Diretores e Coordenadores Pedagógicos para a Rede Municipal foi no
ano de 2017, somando-se as realizações de 2010 e 2013. Completamos que será realizado neste
ano um novo processo seletivo para o qual, até a data da elaboração deste relatório, teve seu
edital preparado e encaminhado para o Serviço de Compras para contratação de empresa
especializada na elaboração e execução das provas.
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Para Meta 20 sobre o investimento em educação pública em relação ao PIB –
Produto Interno Bruto nacional não foram publicados dados pelo MEC para acompanhamento
até a data de finalização deste relatório.
Complementando essas conclusões sobre metas e indicadores é valido lembrar
que, existem alguns indicadores que não cumpriremos suas metas, sendo: 1d - Estimativa de
investimentos para o atendimento de 0 a 3 anos de idade; 1d1 – Estimativa de investimento para
zerar o déficit de alunos que frequentam escolas em período integral; 3a – Percentual de
população de 15 a 17 anos que frequentam a escola; 9a – Taxa de alfabetização da população de
15 a 17 anos; e 15 – Taxa de professores da Educação Básica com Curso Superior.
Quanto às estratégias que vencem neste período podemos observar que não
foram concluídas as de número: 1.21, 1.26, 1.27, 1.28, 20.4 e 20.6, as quais continuarão sendo
acompanhadas para que no Relatório de Avaliação, as mesmas sejam ponderadas quanto sua
possibilidade de realização, ou encaminhamento de alteração por Notas Técnicas.

5.

ANEXO

Atualização de dados dos Indicadores e memória de cálculo.
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META 1 - Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de
educação infantil em creches de forma a atender, no minimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos indicadas no Censo Escolar
e 100% (cem por cento) da demanda manifesta até o final da vigência deste PME.
ORIGINAL
Indicador 1A - Percentual da população de O a 3 anos que frequenta a escola.
Meta Brasil 50%
Meta Brasil 50%
Meta Brasil 50%
Brasil
Estado de São Paulo
Penápolis - SP
23,20%
32,10%
Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE

33,80%

Projeção 2021 SEADE
Cç de 0 a 3 anos
2680

2021
SED - Sec. Est. Educação - SP- 2021 - 0 e 3 anos

Indicador 1A - Percentual da população de O a 3 anos que frequenta a escola.
Meta Brasil 50%
Meta Brasil 50%
Meta Brasil 50%
Brasil
Estado de São Paulo
Penápolis - SP

1764

65,82%

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
minimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos indicadas no Censo Escolar e 100% (cem por cento) da demanda manifesta até o final da vigência deste PME.
ORIGINAL
Indicador 1B - Situação de Penápolis considerando as metas do PNE para o atendimento das crianças de 0 a 3 anos de idade.
Meta 50% das
Meta 100% da
Crianças
% das crianças
crianças de 0 a 3
demanda
População em
Matriculadas na Matriculadas na
Meta Final 100%
Etapas
anos, até último
manifesta, até
Penápolis
rede municipal
rede municipal
até 2016
ano de vigência
último ano de
em Penápolis
em Penápolis
do PME
vigência do PME
0 a 3 anos (creche)
2735
1328
48,55%
1,45% 77,75% (+380)
-

Projeção 2021 SEADE
Cç de 0 a 3 anos
2680

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE
SED - Sec. Est. Educação - SP- 20210 e 3 anos
2021
Indicador 1B - Situação de Penápolis considerando as metas do PNE para o atendimento das crianças de 0 a 3 anos de idade.
Meta 50% das
Meta 100% da
Crianças
% das crianças
crianças de 0 a 3
demanda
População em
Matriculadas na Matriculadas na
Meta Final 100%
Etapas
anos, até último
manifesta, até
Penápolis
rede municipal
rede municipal
até 2024
ano de vigência
último ano de
em Penápolis
em Penápolis
do PME
vigência do PME
0 a 3 anos (creche)
2680
1764
65,82% (+)12,87
87,53
34,18%

1764

Demanda reprimida 2021
220
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META 1 - Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em
creches de forma a atender, no minimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos indicadas no Censo Escolar e 100% (cem por cento) da demanda
manifesta até o final da vigência deste PME.
ORIGINAL
Indicador 1C - Situação de Penápolis considerando o número de crianças de 0 a 3 anos de idade.
Número de
Número de
Número de
Total de crianças
crianças que
População em
crianças que
crianças que
que frequentam Total de vagas
Etapas
frequentam a
Penápolis
frequentam a
frequentam a
Educação infantil
atendidas
rede particular
rede municipal
rede particular
do Municipío
filantrópica
0 a 3 anos (creche)
2735
1328
272
180
1780
65,08%

Projeção 2021 SEADE

Cç de 0 a 3 anos
2680

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE
2021
Indicador 1C - Situação de Penápolis considerando o número de crianças de 0 a 3 anos de idade.
Número de
Número de
Número de
Total de crianças
crianças que
População em
crianças que
crianças que
que frequentam Total de vagas
Etapas
frequentam a
Penápolis
frequentam a
frequentam a
Educação infantil
atendidas
rede particular
rede municipal
rede particular
do Municipío
filantrópica
0 a 3 anos (creche)
2680
1301
340
123
1764
65,82%

SED - Sec. Est.
Educação - SP- 2021 0 e 3 anos
1764

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 minimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até
3 (três) anos indicadas no Censo Escolar e 100% (cem por cento) da demanda manifesta até o final da vigência deste PME.
ORIGINAL
Indicador 1D - Estimativa de investimentos para o atendimento de Oa 3 anos.
Quantidade de
vagas de 0 a 3
anos a serem
Total a ser
Valor aluno/ano
Etapas
criadas para
Período integral
repassado pelo
(FUNDEB)
atender 100% da
FUNDEB
demanda
manifesta atual
0 a 3 anos (creche)
305 x
R$
3.734,50 R$ 1.139.022,50
Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE

Demanda reprimida 2021
220

2021
Indicador 1D - Estimativa de investimentos para o atendimento de O a 3 anos.
Quantidade de
vagas de 0 a 3
anos a serem
Total a ser
Valor aluno/ano
Etapas
criadas para
Período integral
repassado pelo
(FUNDEB)
atender 100% da
FUNDEB
demanda
manifesta atual
0 a 3 anos (creche)
220 x
R$
5.633,90 R$ 1.239.458,00
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META 1 - Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e
ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no minimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3
(três) anos indicadas no Censo Escolar e 100% (cem por cento) da demanda manifesta até o final da vigência deste PME.
ORIGINAL
Indicador 1A - Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola.
Meta Brasil 100%
Meta Brasil 100%
Meta Brasil 100%
Brasil
Estado de São Paulo
Penápolis - SP
81,40%
87,60%
83,80%
Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE

Projeção 2021 SEADE
Cç de 4 e 5 anos
1378

SED - Sec. Est.
Educação - SP- 2021 1460

2021
Indicador 1A - Percentual da população de 4 a 5 anos que frequenta a escola.
Meta Brasil 100%
Meta Brasil 100%
Meta Brasil 100%
Brasil
Estado de São Paulo
Penápolis - SP
105,95%

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 minimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos indicadas no Censo Escolar e 100% (cem por cento) da demanda manifesta até o final da vigência deste PME.
ORIGINAL
Indicador 1B - Situação de Penápolis considerando as metas do PNE para o atendimento das crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de
idade.
Meta 50% das
Meta 100% da
Crianças
% das crianças
crianças de 4 e 5
demanda
População em
Matriculadas na Matriculadas na
Meta Final 100%
Etapas
anos, até último
manifesta, até
Penápolis
rede municipal
rede municipal
até 2016
ano de vigência
último ano de
em Penápolis
em Penápolis
do PME
vigência do PME
4 e 5 anos (Pré-Escola)
1604
1108
69,07% 13,79% Demanda Oculta
17,14% Demanda Particular
Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE

Projeção 2021 SEADE
Cç de 4 e 5 anos
1378

SED - Sec. Est. Educação SP- 2021 - 4 e 5 anos

2021
Indicador 1B - Situação de Penápolis considerando as metas do PNE para o
atendimento das crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.

Etapas

4 e 5 anos (Pré-Escola)

População em
Penápolis

1378

Crianças
Matriculadas na
rede municipal
em Penápolis

1460

% das crianças
Matriculadas na
rede municipal
em Penápolis

105,95 -

Meta 50% das
crianças de 4 e 5
anos, até último
ano de vigência
do PME

Meta 100% da
demanda
manifesta, até
último ano de
vigência do PME
(-)5,95%

1460
Meta Final 100%
até 2018

0,00 Demanda Oculta
15,26 Demanda Particular

Matrículas 4 e 5 anos Partic.
263
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META 1 - Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches
de forma a atender, no minimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos indicadas no Censo Escolar e 100% (cem por cento) da demanda manifesta até o
final da vigência deste PME.
ORIGINAL
Indicador 1C - Situação de Penápolis considerando o número de crianças de 4 e 5 anos de idade.
Número de
Número de
Número de
Total de crianças
crianças que
Total de
População em
crianças que
crianças que
que frequentam
Etapas
frequentam a
vagas
Penápolis
frequentam a
frequentam a
Educação infantil
rede particular
atendidas
rede municipal
rede particular
do Municipío
filantrópica
4 e 5 anos (Pré-Escola)
1604
1108
85
190
1383
72,89%

Projeção 2021 SEADE

Cç de 4 e 5 anos
1378

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE
2021
Indicador 1C - Situação de Penápolis considerando o número de crianças de 4 e 5 anos de idade.
Número de
Número de
Número de
Total de crianças
crianças que
Total de
População em
crianças que
crianças que
que frequentam
Etapas
frequentam a
vagas
Penápolis
frequentam a
frequentam a
Educação infantil
rede particular
atendidas
rede municipal
rede particular
do Municipío
filantrópica
4 e 5 anos (Pré-Escola)
1378
1197
84
179
1460
105,95%

SED - Sec.
Est.
Educação SP- 2021 - 4 e
5 anos
401

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 minimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos indicadas no Censo Escolar e 100% (cem por cento) da demanda
manifesta até o final da vigência deste PME.
ORIGINAL
Indicador 1D - Estimativa de investimentos para o atendimento de 4 e 5 anos.
Meta até 3º ano
Total Anual
Valor FUNDEB
Valor FUNDEB
deste PME
(diferença do
aluno/ano
aluno/ano
(Cadastrar e
Etapas
FUNDEB a ser
Período parcial
Período integral
receber a
recebida após o
recebido
não recebido
diferença do
cadastro)
período integral)
4 e 5 anos (Pré-Escola)
311 R$
2.576,36 R$
4.413,50 R$
1.837,14 R$
536.444,88
Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE
Quantidade de crianças das
EMEIs atendidas nos
contraturnos dos CEIMs sem
possibilidade de cadastro do
GDAE

Matrículas 4 e 5 anos 2021 Partic.
209
2021
Indicador 1D - Estimativa de investimentos para o atendimento de 4 e 5 anos.

Etapas

4 e 5 anos (Pré-Escola)

Quantidade de crianças das
EMEIs atendidas nos
contraturnos dos CEIMs sem
possibilidade de cadastro do
GDAE

Valor FUNDEB
aluno/ano
Período parcial
recebido

209 R$

Valor FUNDEB
aluno/ano
Período integral
não recebido

4.767,14 R$

5.633,90

Meta até 3º ano
deste PME
(Cadastrar e
receber a
diferença do
período integral)
R$

Total Anual
(diferença do
FUNDEB a ser
recebida após o
cadastro)

866,76 R$

181.152,84
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META 3 - Apoiar universalização, até 2016, do atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e a elevação, até o final
do periodo de vigência deste PME, a taxa liquida de matriculas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).
ORIGINAL
Indicador 3A - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequetam a escola.
Meta Brasil 100%
Meta Brasil 100%
Meta Brasil 100%
Brasil
Estado de São Paulo
Penápolis - SP
84,30%
85,00%
Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE

84,40%
População total 15 a 17 - 2021
2.141

2021
Indicador 3A - Percentual da população de 15 a 17 anos que frequetam a escola.
Meta Brasil 100%
Meta Brasil 100%
Meta Brasil 100%
Brasil
Estado de São Paulo
Penápolis - SP
84,30%
85,00%

88,74%

META 3 - Apoiar universalização, até 2016, do atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e a elevação, até o final do
periodo de vigência deste PME, a taxa liquida de matriculas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento).

ORIGINAL
Indicador 3B - Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 a 17 anos.
Meta Brasil 85%
Meta Brasil 85%
Meta Brasil 85%
Brasil
Estado de São Paulo
Penápolis - SP
55,30%
69,00%
57,30%
Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE

2021

Fundação SEADE 2021
População total 15 a 17
2.141
2021
Nº de pes. de
15a17 que freq. Municipio
1900

0

Estado
Privadas
1632
268

Indicador 3B - Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 a 17 anos.
Meta Brasil 85%
Meta Brasil 85%
Meta Brasil 85%
Brasil
Estado de São Paulo
Penápolis - SP
55,30%
69,00%
88,74%
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META 9 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência
deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.
ORIGINAL
Indicador 9A - Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de
idade.
Meta Brasil
Brasil
Estado de São Paulo Penápolis-SP
93,50%
91,50%
96,30%
94,50%
Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/ PNAD / 2013
Nº de pes. mais de 15 SEADE 2021
54.242

2021
Indicador 9A - Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de
idade.
Meta Brasil
Brasil
Estado de São Paulo Penápolis-SP
93,50%
91,50%
96,30%
81,93%

População alfab. Com 15
ou mais
44441

META 9 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o
analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.
ORIGINAL
Indicador 9B - Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade.
Meta Brasil
Brasil
Estado de São Paulo
Penápolis-SP
15,30%
29,40%
18,30%
Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/ PNAD / 2013

21,90%

2021

Meta Brasil

Indicador 9B - Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de idade.
Brasil
Estado de São Paulo
Penápolis-SP
15,30%
29,40%
18,30%

População Penápolis
Número de pessoas
de 15 anos ou mais
com menos de 4
anos de estudo
10119
População total de
15 anos ou mais SEADE 2021
54.242

18,66%
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META 15 - Garantir, em regime de colaboração entre a União, os estados, o Distrito Federal e os muicípios, no prazo de 01 (um) ano de
vigência deste PME, política nacional de formação e valorização dos profissionais de educação, assegurando que todos os professores
da educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que
atuam.
ORIGINAL
Indicador 15A - Taxa de professores da Educação Básica com formação específica de nível superior.
Meta Brasil
Estado de São Paulo
Penápolis-SP
Fonte: Secretaria Municipal de Educação 2017
2021
Indicador 15A - Taxa de professores da Educação Básica com formação específica de nível superior.
Meta Brasil 100%
Estado de São Paulo
Penápolis-SP
50,60%
59,40%
97,86%

Professores Ed. Básica - Total
234
Professores Ed. Básica com
curso sup.
229

META 17 - Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas da educação básica, a fim de equiparar o rendimento
médio dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do 6° ano da vigência deste PNE.
ORIGINAL
Indicador 17A - Razão entre salários dos professores da educação básica, na rede pública (não federal), e
não professores, com escolaridade equivalente.
Meta Brasil 100%
Meta Brasil 100%
Meta Brasil 100%
Brasil
Estado de São Paulo
Penápolis - SP
72,70%
63,80% Fonte: estado, região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por amostra de Domicílios (PNAD) - 2013
2021
Indicador 17A - Razão entre salários dos professores da educação básica, na rede pública (não federal), e
não professores, com escolaridade equivalente.
Meta Brasil 100%
Meta Brasil 100%
Meta Brasil 100%
Brasil
Estado de São Paulo
Penápolis - SP
76,50%
69,10%
76,50%

META 18 - Assegurar, no prazo de 2 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 VIII
do art. 206 da Constituição Federal.
2018
Indicador 18 - Não possui indicador.
Piso Salarial Nacional-40hrs/semana
Piso Salarial de Penápolis-SP- 35hrs/semana
R$
2.455,35 R$
2.594,62

2021
Indicador 18 - Não possui indicador.
Piso Salarial de Penápolis-SP- 35hrs/semana
Piso Salarial Nacional-40hrs/semana
(convertido para 40 hr/semana)
R$
2.886,24 R$
3.216,51
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META 19 - Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática da
educação, associada a critérios técnicos de mérito, desempenho e consulta pública à comunidade escolar,
no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio tecnico da União para tanto.
2018
Indicador 19 - Não possui indicador.
Anos de realização de Processo Seletivo para Diretores e Coordenadores:
2010, 2013 e 2017.
2021
Indicador 19 - Não possui indicador.
Anos de realização de Processo Seletivo para Diretores e Coordenadores:
2010, 2013 e 2017.
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