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RESUMO 
 

Esta dissertação teve como objetivo avaliar os desafios enfrentados pelos municípios 
integrantes da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE) na 
execução, acompanhamento e avaliação dos Planos Municipais de Educação. Visou 
conhecer a trajetória histórica da experiência de elaboração e implementação dos Planos de 
Educação em âmbito nacional e as possíveis contribuições para o desenvolvimento da região 
da AMPLANORTE. A fundamentação teórica abordou os planejamentos em Educação, bem 
como os instrumentos utilizados pelos municípios para a efetivação das políticas públicas 
educacionais. Discutiu a importância da construção participativa dos Planos Municipais de 
Educação, a avaliação e monitoramento dos mesmos, bem como as atribuições dos órgãos 
de controle social. O tipo da pesquisa foi aplicada, descritiva, exploratória e quanto a natureza 
dos dados foi quali-quantitativa. Relativamente aos procedimentos de coleta de dados 
envolveu pesquisa, bibliográfica, documental e de campo. A revisão bibliográfica foi elaborada 
a partir dos autores AZANHA (1993), BORDIGNON (2009; 2011), CORBUCCI (2011), CURY 
(2009), DALLABRIDA (2017), DOURAD0 (2009, 2016,2007), MOURA (2018), NASCIMENTO 
(2017), REYMÃO; CEBOLÃO (2017), SOUSA; FREIESLEBEN (2018), AZEVEDO (2010; 
2014), SAVIANI (1999;2008;2015), GANDIN (2001) entre outros. Para a coleta de dados da 
pesquisa de campo, optou-se pela aplicação de questionário semiestruturado, com perguntas 
abertas e fechadas, utilizando a Escala Lickert, via aplicação formulário Google Forms. Optou-
se pela amostragem não probabilística intencional com a participação de 31 pessoas, 
envolvendo 10 (dez) Secretários Municipais de Educação, 10 (dez) Integrantes do Fórum 
Municipal de Educação ou da equipe técnica de avaliação e monitoramento dos planos, 10 
(dez) membros do Conselho Municipal de Educação e 01 (um) representante do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina. A pesquisa adotou as seguintes categorias para análise: 
Planejamento e Planos de Educação, Monitoramento e Avaliação, Desenvolvimento Regional. 
Os dados coletados na investigação apontaram fatores que interferem para o monitoramento 
e avaliação dos Planos Municipais de Educação, entre eles a falta de assistência técnica, 
interferência da alternância dos dirigentes municipais de Educação e a consequente 
descontinuidade das ações previstas, a participação nas Consultas Públicas e Conferências 
de Educação, a insuficiência de financiamento para cumprimento das metas e estratégias,   
dificuldade na obtenção e atualização dos dados estatísticos, entre outras questões discutidas 
que influenciam para a efetivação do PME nos municípios.  Constatou-se ainda a importância 
dos Planos de Educação para o Desenvolvimento Regional, sendo apontado impactos 
positivos.  

 

Palavras-Chave: Plano de Educação; Planejamento da Educação;  Monitoramento e 
avaliação; Política educacional; Amplanorte; Desenvolvimento regional. 

 

Linha de pesquisa: Políticas públicas e o desenvolvimento regional. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



  

 
 

ABSTRACT 
 

This dissertation aimed to evaluate the challenges faced by the municipalities that are 
members of the Association of Municipalities of the Planalto Norte Catarinense 
(AMPLANORTE) in the execution, monitoring and evaluation of municipal education 
plans. It aimed to know the historical trajectory of the experience of elaboration and 
implementation of education plans at the national level and the possible contributions 
to the development of the AMPLANORTE region. The theoretical foundation 
addressed the planning in education, as well as the instruments used by the 
municipalities to implement public educational policies. He discussed the importance 
of participatory construction of municipal education plans, their evaluation and 
monitoring, as well as the attributions of social control bodies. The type of research 
was applied, descriptive, exploratory and the nature of the data was qualitative and 
quantitative. Regarding data collection procedures, it involved research, bibliographic, 
documentary and field research. The literature review was prepared from the authors 
AZANHA (1993), BORDIGNON (2009; 2011), CORBUCCI (2011), CURY (2009), 
DALLABRIDA (2017), DOURAD0 (2009, 2016, 2007), MOURA (2018), NASCIMENTO 
(2017), REYMÃO; CEBOLÃO (2017), SOUSA; FREIESLEBEN (2018), AZEVEDO 
(2010; 2014), SAVIANI (1999;2008;2015), GANDIN (2001) among others.  To collect 
data from the field research, we chose to apply a semi-structured questionnaire, with 
open and closed questions, using the Likert Scale, via the Google Forms form 
application. An intentional non-probabilistic sampling was chosen with the participation 
of 31 people, involving 10 (ten) Municipal Secretaries of Education, 10 (ten) Members 
of the Municipal Education Forum or the technical team to evaluate and monitor the 
plans, 10 (ten) members of the Municipal Education Council and 01 (one) 
representative of the Santa Catarina State Court of Auditors. The research adopted 
the following categories for analysis: Education Planning and Plans, Monitoring and 
Evaluation, Regional Development. The data collected in the investigation pointed to 
factors that interfere with the monitoring and evaluation of municipal education plans, 
among them the lack of technical assistance, interference from the alternation of 
municipal education directors and the consequent discontinuity of planned actions, 
participation in Public Consultations and Education Conferences, insufficient funding 
to meet goals and strategies, difficulty in obtaining and updating statistical data, among 
other issues discussed that influence the implementation of PME in municipalities. It 
was also noted the importance of Education Plans for Regional Development, with 
positive impacts being pointed out. 
 

Keywords: Education Plan; Education planning; Monitoring and evaluation; 
Educational politics; Amplanorte; Regional development. 
 

Line of research: Public policies and regional development. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa teve como tema a execução, monitoramento e avaliação 

dos Planos de Educação e as contribuições para os municípios que compõem a 

Região da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense 

(AMPLANORTE). Essa, originada em 06 de agosto de 1966 na cidade de Mafra 

inicialmente sob a denominação de AMPLA.  Em junho de 2007 a AMPLA incorporou 

a Associação dos Municípios da Região do Contestado (AMURC), dando origem a 

AMPLANORTE que tem por finalidade atender os interesses dos municípios da região 

e servir de canal para as reivindicações dos filiados junto às demais esferas dos 

poderes públicos. No ano de 2022 congrega 10 municípios associados, sendo eles: 

Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte 

Castelo, Papanduva, Porto União e Três Barras 

No contexto desse estudo, os Planos de Educação se constituem em 

documentos norteadores da política educacional, sendo registradas tentativas de 

implantação e execução de planejamentos e Planos de Educação. No entanto, a 

legitimidade e responsabilidade foi estabelecida na Constituição Federal de 1988, no 

Art. 21, inciso IX que atribui a União a tarefa de elaborar e executar Planos Nacionais 

e Regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. 

Regulamentando a Constituição Federal de 1988, a Lei Federal n.º 9.394/1996, no 

artigo 9.º, especificou como incumbência da União elaborar o Plano Nacional de 

Educação, em colaboração com Estados, o Distrito Federal e os Municípios.  

Acrescenta-se o seu enraizamento no território, envolvendo as redes federal, 

estadual, municipal e privada que atuam nos diferentes níveis e modalidades de 

ensino. Dessa forma, na sua elaboração, fez-se necessário conhecer o entendimento 

que representantes da sociedade civil, professores e profissionais da Educação das 

esferas pública e privada possuem enquanto integrantes do território. Ademais, é 

nesse território que o cidadão vive. A ele, o direito deve ser garantido, independente 

da rede de ensino que frequenta: pública ou privada. Diante desse argumento, 

compreende-se a necessidade de estratégias colaborativas entre as esferas federal, 

estadual e municipal, o que representa um grande desafio.  

 

O Regime de Colaboração, porém, é mais do que um conjunto de formas de 
colaboração. Deve ser entendido como um conjunto coeso de diferentes 
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iniciativas e formas de colaboração, construído como método de organização 
dos sistemas de ensino para a garantia do direito à educação básica com 
qualidade (BRASIL, 2014, p.12).  

 

Outro aspecto a ser considerado é a importância dos planos enquanto 

instrumento para garantia da continuidade das políticas públicas educacionais. A 

aprovação pelo poder legislativo nas esferas federal, estadual, municipal e sanção 

pelo chefe do poder executivo, atribui ao Plano força de lei, garantindo que a execução 

do mesmo deva ser acatada por futuras gestões do território.  

Aos gestores educacionais recai o compromisso de construção, execução e 

avaliação dos planos. Cabe a eles assumir a liderança do processo, articulando a 

participação, acompanhamento e o monitoramento pela sociedade, em colaboração 

com os diferentes representantes do controle social, como os Conselhos e Fóruns de 

Educação. Esse acompanhamento está previsto na lei que os instituiu e aponta para 

a necessidade do monitoramento contínuo e das avaliações periódicas, com 

envolvimento das instâncias responsáveis e mobilização social 

Assim sendo, os Planos Municipais de Educação (PME) se constituem em 

instrumentos, contendo metas e estratégias que direcionam ações e requerem a 

destinação de recursos financeiros para a sua concretização. Para isso, se faz 

necessário à articulação dos diversos setores governamentais do município para a 

sua execução, e por consequência garantir o direito à Educação de qualidade 

extensiva a toda a população.  

Para a efetivação do PME, é necessário considerar que a aplicação dos 

recursos financeiros, de acordo com o previsto no Plano Plurianual (PPA), na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA), contribui para o 

desenvolvimento regional, tendo em vista que o Índice de Desenvolvimento Humano 

(IDH), baseia-se nos parâmetros de Saúde, Educação e Renda para o 

desenvolvimento local e regional, sendo importante o acompanhamento da execução 

dos Planos Municipais de Educação e as suas contribuições para os municípios da 

região. 

A Educação constitui-se num direito fundamental e essencial na vida dos 

indivíduos, assegurado pela Constituição Federal do Brasil de 1988, Capítulo III, Art. 

205 que cita:  
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A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida 
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988, n.p.). 

 

Nessa concepção, a Educação possibilita aos indivíduos o exercício da 

cidadania, o desenvolvimento de habilidades, a qualificação para o trabalho e também 

a possibilidade de transformação do ambiente em que vive. Assim, de acordo com 

Corbucci (2011, p. 563), a Educação, associada a outros fatores, pode contribuir para 

o desenvolvimento do território:  

 

Ao mesmo tempo, e apesar de se reconhecer que o desenvolvimento de uma 
nação não se concretiza sem uma educação de qualidade, acredita-se que a 
esta vem sendo atribuído um poder de mudança que, quando dissociada de 
fatores tais como emprego e renda, saneamento básico, nutrição, segurança, 
tende a apresentar efeitos limitados. Portanto, para tornar a educação de 
qualidade factível a todos, urge reconhecê-la e tratá-la a partir de suas 
interfaces com estas outras áreas e campos de intervenção social. 

 
Nesse sentido, importante analisar o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

que reúne três dos requisitos mais importantes para a expansão das liberdades das 

pessoas: a saúde, que contempla a vida longa e saudável; a Educação que relaciona 

o acesso ao conhecimento e a renda essencial para desfrutar de um padrão de vida 

digno. Segundo Salles (2006 apud SOUSA; FREIESLEBEN, 2018, p. 170). 

 

Os países desenvolvidos possuem elevado Índice de Desenvolvimento 
Humano (IDH,) detêm considerável qualidade na educação e respeito, 
defendem o cumprimento das leis, punem a corrupção, impedem regalias e 
praticam a cidadania, em decorrência, desenvolvem-se.  

 

 No caso do Brasil, o Atlas de Desenvolvimento Humano1 aponta que os 

programas de transferência de renda, os investimentos no sistema educacional e a 

universalização dos serviços de saúde são algumas das escolhas políticas que fazem 

do país um modelo de desenvolvimento com impactos positivos na melhoria da 

qualidade de vida de seus cidadãos (BRASIL, 2013). 

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano, a aferição na área 

educacional é realizada pela combinação de duas variáveis: a média de anos de 

estudo da população com 25 anos e a expectativa de anos de estudo. O acesso ao 

conhecimento é essencial para o bem-estar, para o exercício das liberdades 

                                            
1 Disponível em: https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/130729_AtlasPNUD_2013.pdf .  
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individuais, da autonomia e autoestima ampliando os horizontes e as perspectivas de 

vida (Brasil, 2013). 

Com relação ao diagnóstico da região estudada, vale ressaltar as contribuições 

do Plano de Desenvolvimento Regional (PDR), elaborado e discutido durante três 

anos (2015-2017) por diversos setores da sociedade e do Poder Público dos 

municípios integrantes da AMPLANORTE. Ele foi publicado em 2017 e mapeou toda 

a região com o objetivo de apontar e propor oportunidades de ações voltadas ao 

desenvolvimento local e regional nos eixos de Infraestrutura, Desenvolvimento 

Econômico, Gestão Pública e Meio Ambiente.  

O documento apresenta dados e considerações sobre problemáticas da região. 

O diagnóstico aponta que na área educacional uma das maiores dificuldades está 

relacionada ao grau de instrução dos indivíduos da região, considerando que pode ser 

um dos fatores que interferem no desenvolvimento da região. O PDR apresenta um 

conjunto de ações com o objetivo de melhoria dos índices educacionais. Essa 

problemática também está presente no Plano Nacional e subnacionais de Educação 

que estabelecem metas e estratégias específicas para a elevação da taxa de 

alfabetização e da escolaridade média da população2. 

Na perspectiva de atingir os índices educacionais da Educação Básica, os 

Planos de Educação se constituem como eixo das políticas educativas com a 

obrigatoriedade de cumprimento das suas metas e estratégias, sendo necessário a 

sua implementação, monitoramento e avaliação.  

 
Desse modo, os principais desafios atuais referem-se ao processo de 
materialização do PNE ao qual se articulam as condições objetivas, 
econômicas e políticas das concepções em disputa e a necessária 
regulamentação de algumas de suas metas e estratégias, bem como um 
efetivo esforço de ampliação dos recursos para a educação. (DOURADO, 
2016, p. 20). 

 

 O autor sinaliza que para a efetivação dos Planos de Educação há outros 

fatores que interferem, entre eles a ampliação dos recursos financeiros para o 

cumprimento das metas. De acordo com Dourado (2016) ao prever a formulação 

                                            
2 Meta 9 : Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% 
(noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, 
erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo 
funcional (BRASIL, 2014). 
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articulada entre o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais 

da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, permite assegurar 

recursos orçamentários compatíveis com as metas e estratégias do Plano Nacional e 

Educação (PNE) e com os respectivos Planos de Educação, a fim de viabilizar sua 

plena execução. No entanto, o autor destaca ainda a necessidade de financiamento 

permanente para a efetivação das metas previstas e de transformações: 

 

Numa perspectiva ampla, as políticas de financiamento em vigor, as 
perspectivas de novos recursos e os embates sobre sua destinação, a 
atuação mais efetiva da União no financiamento da educação básica, como 
previsto no referido Plano, bem como a garantia de financiamento perene 
para toda a educação, além das condições efetivas para sua materialização, 
vai requerer mudanças estruturais nos atuais rumos políticos e econômicos 
em curso no País (DOURADO, 2016, 36). 

 

 Moura (2018) se refere ao financiamento, destacando que as ações precisam 

estar contempladas nos planos plurianuais (PPAs), nas Leis de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO) e no Plano de Ações Articuladas (PAR) e que sem a previsão 

dos recursos, nessas peças orçamentárias, não há garantia de financiamento para o 

desenvolvimento das estratégias e, consequentemente, o alcance das metas. 

  Diante dos pensamentos destacados sobre o financiamento, constata-se que 

o financiamento da Educação e a sua articulação a outros instrumentos de 

planejamento municipais também se constituem em adversidades a serem 

enfrentadas.  

  Dourado (2016) complementa que no campo educacional, os desafios à 

materialização do Plano Nacional de Educação são complexos, especialmente se a 

luta política for pela materialização do PNE como plano de Estado e que há condições 

que interferem para essa efetivação como organização, planejamento, gestão, 

avaliação e financiamento da Educação. 

 No âmbito dos desafios que interferem para um planejamento consistente, 

Rodrigues (2018, p. 108) ressalta que: 

 

Há descontinuidade das políticas públicas sociais, fragmentação de 
programas, insuficiência de recursos, ineficiência na gestão, ou seja, 
obstáculos de ordem econômica, política, filosófica ideológica e 
resistência/disputas em torno das ideias para organizar a política 
educacional.  
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 No tocante aos obstáculos para a materialização dos Planos de Educação, 

cabe destacar a preocupação com a alternâncias governamentais, tendo em vista que 

os PME são elaborados para um período de 10 anos e que assim ultrapassam 

mandatos políticos.  

 Diante do contexto da alternância dos gestores, a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), no documento de Orientações ao 

Dirigente Municipal de Educação aponta como uma das principais ações quanto ao 

planejamento educacional, a importância de se observar o estágio em que se encontra 

o Plano Municipal de Educação (UNDIME, 2012). Ressalta ainda que o “documento 

é, ao mesmo tempo, pensamento estratégico participativo e auxiliar fundamental para 

a construção e consolidação de uma estrutura moderna e indutora do 

desenvolvimento das políticas públicas de Educação” (UNDIME, 2012, p. 28). 

 Cabe destacar, que assim como houve alterações de lideranças políticas na 

condução dos municípios, também em nível nacional ocorreram alternâncias nos 

mandatos desde a aprovação dos Planos de Educação. Rodrigues (2018) ressalta 

que essas mudanças, de certa forma, influenciam na condução do processo de 

concretização dos Planos de Educação e que cada nova gestão que assume o poder, 

seja na esfera federal, estadual ou municipal, não garante a continuidade das ações. 

Eles ficam à mercê do gestor e assim, em muitas situações, há rupturas, 

descontinuidade e retrocesso. 

  No ano de 2014, como consequência da promulgação do Plano Nacional de 

Educação e a partilha de responsabilidade entre os entes federados, os estados e 

municípios receberam orientações da Assistência Técnica do Ministério da Educação, 

por intermédio da Secretaria de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE), para 

elaboração dos seus planos e logo após iniciaram o processo de monitoramento e 

avaliação do PME. No entanto, destaca-se que a SASE foi extinta pelo decreto federal 

n.º 9.465/2019, o que representou uma ruptura no trabalho de apoio realizado junto 

aos estados e municípios. 

 No processo de elaboração e acompanhamento dos Planos de Educação, 

destaca-se a importância dos fóruns. Dourado (2016) destaca que aos Fóruns de 

Educação compete o acompanhamento da execução do PNE e o cumprimento de 

suas metas, a realização de pelo menos duas Conferências Nacionais de Educação 

até o final do decênio, bem como a atribuição de promover a articulação das 
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Conferências Nacionais de Educação com as conferências regionais, estaduais e 

municipais que as precederem.  

 Diante da problemática apresentada e do contexto da importância dos Planos 

de Educação como política pública que visa direcionar ações para cumprimento das 

metas e estratégias previstas, a pesquisa buscou responder ao seguinte 

questionamento: Quais os desafios para a execução, acompanhamento e avaliação 

dos Planos Municipais de Educação enfrentados pelos municípios integrantes da 

Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE)? 

A partir da delimitação e do enfoque proposto, ciente que os Planos Municipais 

de Educação se constituem em documentos norteadores para a execução das 

políticas públicas educacionais, essa pesquisa se mostrou relevante para a 

identificação de desafios enfrentados pelos municípios integrantes da AMPLANORTE 

quanto a execução, monitoramento e avaliação do PME, visto que não há pesquisas 

sobre o tema na região. 

A pesquisa se propôs a contribuir nas discussões relacionadas à relevância dos 

Planos Municipais de Educação e ao aperfeiçoamento dos mecanismos utilizados 

pelas localidades para a efetivação das metas aprovadas, assim como apontar 

caminhos para o efetivo desenvolvimento das estratégias definidas. Também 

conhecer como são realizados o acompanhamento e execução dos Planos Municipais 

de Educação nos municípios da região da AMPLANORTE, considerando as 

atribuições legais de cada instância responsável pelo monitoramento e avaliação.  

 Nessa concepção se trata de um tema contemporâneo e importante no cenário 

local. Ele contribui para os debates e possibilidades do presente e que possui múltiplas 

potencialidades futuras de estudos, aguçando futuras investigações e produções 

científicas. A pesquisa fornece subsídios para traçar estratégias possíveis e 

condizentes de monitoramento e avaliação, contribuindo com essas ações nos 

municípios da Região da AMPLANORTE. 

 Quanto a relevância social é uma oportunidade de discutir a Educação como o 

bem maior para todo cidadão e assim permitir a reflexão da participação da sociedade, 

na formulação de ações para as políticas pública educacionais e o dever de 

acompanhamento e monitoramento dos Planos Municipais de Educação (PME), 

independente da vigência de mandatos eletivos.   
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 A pesquisadora, como Supervisora Escolar, lotada na Secretaria Municipal de 

Educação, participa da gestão educacional e os estudos tem aplicabilidade para o 

trabalho. Além disso, participa da comissão de monitoramento e avaliação do Plano 

Municipal de Educação, é membro suplente do Conselho Municipal de Educação e 

integrante do Fórum de Acompanhamento do Plano Municipal de Educação.   

 A investigação teve como objetivo geral avaliar os desafios enfrentados pelos 

municípios integrantes da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense 

(AMPLANORTE) na execução, acompanhamento e avaliação dos Planos Municipais 

de Educação. 

Os objetivos específicos foram: a) analisar o papel dos dirigentes municipais da 

região da AMPLANORTE na execução, monitoramento e avaliação dos Planos 

Municipais de Educação; b) constatar a eficiência dos órgãos de fiscalização interno 

e externo no acompanhamento e avaliação da execução dos Planos Municipais de 

Educação; c) investigar as possíveis contribuições dos Planos Municipais de 

Educação para o Desenvolvimento da região da AMPLANORTE; d) identificar os 

fatores internos e externos que influenciam na execução, monitoramento e avaliação 

dos Planos Municipais de Educação. 

A estrutura dessa dissertação inicia na introdução do tema. O segundo capítulo 

aborda na fundamentação teórica os Planejamentos na Educação Municipal e as 

diretrizes e orientações nacionais em Educação; políticas públicas e a sua vinculação 

com os Planos de Educação; Planos Municipais de Educação, construção histórica 

dos Planos Nacionais de Educação, construção participativa dos Planos Municipais 

de Educação, execução, monitoramento e avaliação dos PME e controle social: 

atribuição dos Fóruns de Educação, Conselhos Municipais de Educação e tribunais 

de conta. Discorreu ainda a Educação e o desenvolvimento regional e a sua 

articulação aos Planos de Educação, identificando desafios obstáculos enfrentados 

para a concretização deles. 

No terceiro capítulo, material e métodos, descreveu-se os procedimentos 

metodológicos da pesquisa, apresentando o campo de estudo, modalidade de 

pesquisa, população e amostra e a descrição dos instrumentos de coleta de dados. 

No quarto capítulo, expôs-se o tratamento, a análise e discussão dos dados 

coletados da pesquisa organizados de acordo com as três categorias de análise 

propostas: Planejamento e Planos de Educação, Monitoramento e Avaliação, 
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Desenvolvimento Regional. Na finalização, apresentaram-se as considerações finais 

e as referências bibliográficas que contribuíram para a compreensão do tema de 

estudo e comprovarão a fidelidade das obras consultadas.  

Registra-se que essa pesquisa se vincula a linha de pesquisa Políticas Públicas e 

Desenvolvimento Regional do Programa de Desenvolvimento Regional da 

Universidade do Contestado, e ao grupo de pesquisa Educação, Política e Sociedade. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 PLANEJAMENTO EM EDUCAÇÃO 

 

 Este capítulo tem por objetivo conceituar planejamento, planos e planejamento 

educacional, bem como apresentar diretrizes e orientações nacionais para a 

elaboração de Planos de Educação. A partir dessas conceituações, estabelecer 

relações e implicações com os principais instrumentos de planejamento educacional 

nos municípios, como o Plano Plurianual (PPA), Lei Orçamentária Anual (LOA), Lei de 

Diretrizes Orçamentárias (LDO), Plano de Ações Articuladas (PAR) e Planos 

Municipais de Educação (PME). 

 Inicialmente, para nortear o estudo sobre o planejamento, apresenta-se o 

Quadro 1 com definições a partir da concepção de alguns autores: 

 

Quadro 1 - Conceitos de Planejamento 

 Autor 
 

Conceito 
 

 
 
 
Demerval Trigueiro 
Mendes 

O ponto crucial do planejamento é a metodologia que, nesse caso, não 
consiste só num modo de fazer, ou só num modo de pensar, mas em 
extrair o primeiro do segundo, assim como este, daquele. Como 
instrumento de desenvolvimento, ele exige nivelamentos e integrações a 
que não está acostumada a cultura tradicional, sobretudo quando ela tende 
para o formalismo (TRIGUEIRO MENDES, 2000 p. 182 apud FÁVER0, 
2010, p.39) 

 
 
Genuíno Bordignon 

Planejamento se constitui na definição da caminhada da situação presente 
para o futuro desejado e suas estratégias de percorrê-la. Da transformação 
da Educação que temos para a Educação que queremos (BORDIGNON, 
2011, p.31). 

 
 
Cipriano Carlos 
Luckesi 

O ato de planejar é a atividade intencional pela qual se projetam fins e se 
estabelecem meios para atingi-los. Por isso, não é neutro, mas 
ideologicamente comprometido. 
(LUCKESI, 2011, p. 124) 
Planejamento implica o estabelecimento de metas, ações, recursos 
necessários à produção de resultados que sejam satisfatórios à vida 
pessoal e social, ou seja, à consecução dos nossos desejos (LUCKESI, 
2011, p.127). 

 
 
 
Danilo Gandin 

O planejamento e um plano ajudam a alcançar a eficiência. Isto é, 
elaboram-se planos, implanta-se um processo de planejamento a fim de 
que seja bem-feito aquilo que se faz dentro dos limites previstos para 
aquela execução (GANDIN, 2001? p. 16) 
Planejar não é fazer alguma coisa antes de agir. Planejar é agir de um 
determinado modo para um determinado fim (GANDIN, 2001? p. 55). 

Sofia Lerche Vieira; 
Maria Glaúcia 
Menezes 
Albuquerque 

Planejar não é um ato que acontece no vazio; reporta-se a fatores internos 
e externos à organização, dependentes das negociações e acordos que 
articulam os diferentes interesses dos membros ou grupos sociais 
envolvidos (VIEIRA; ALBUQUERQUE, 2002, p.32). 

                                                                                                                                                Continua 
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Continuação  

 
 
Rita de Cássia 
Barreto Moura 

Planejar é uma atividade intrínseca à vida das pessoas e às instituições 
públicas. Significa definir objetivos, selecionar as formas e os meios mais 
adequados e possíveis para alcançá-los, prevendo imprevistos e evitando 
improvisos. O ato de planejar implica o desejo de mudar dada realidade 
(MOURA, 2018, p.78). 
 

 
 
José Mário Pires 
Azanha. 

O significado do termo ´planejamento´ é muito ambíguo, mas no seu uso 
trivial ele compreende a ideia de que sem um mínimo de conhecimento das 
condições existentes numa determinada situação e sem esforço de 
previsão das alterações possíveis dessa situação, nenhuma ação de 
mudança será eficaz e eficiente, ainda que haja clareza a respeito dos 
objetivos dessa ação. (AZANHA, 1993, p.76). 
 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

  

 Nas definições apresentadas no Quadro 1, é possível perceber que os autores 

conceituam o planejamento como uma atividade intencional, com o propósito de 

conhecer a realidade e a partir disso estabelecer metas e ações para alcance dos 

objetivos. Dessa forma, evita-se imprevistos e torna-se possível intervir na realidade, 

promovendo mudanças. Luckesi (2011, p. 127) acrescenta que: 

 

O Planejamento não será exclusivamente um ato político-filosófico, nem 
exclusivamente um ato técnico; será, sim, um ato ao mesmo tempo político-
social, científico e técnico; político-social, na medida em que está 
comprometido com as finalidades sociais e políticas; científico, na medida em 
que não se pode planejar sem um conhecimento da realidade; técnico, na 
medida em que o planejamento exige uma definição de meios eficientes para 
obter os resultados. 

 

 Na área educacional o planejamento tem o propósito de planejar ações com 

base na realidade, estabelecendo metas a serem cumpridas para o alcance dos 

objetivos em um determinado prazo. De acordo com Rocha (2018) pode ser 

compreendido como uma projeção dos anseios da sociedade com ações planejadas 

e não improvisadas e que ele tem como função orientar sobre os meios e processos 

que devem ser desencadeados para que as metas sejam realizadas. 

 Segundo Bordignon (2009, p. 89): “O objetivo do planejamento educacional é o 

de refletir sobre a realidade educacional que temos para transformá-la e promover a 

Educação cidadã que sonhamos”. O autor complementa ainda que o planejamento é 

inerente a toda atividade humana, essencial à gestão pública na direção da melhoria 

da qualidade de vida e que requer duas atitudes essenciais: “ter objetivos e definir as 

ações para alcançá-los. Objetivos sem ações constituem mero discurso diletante e 
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ações sem objetivos se convertem em rotinas desprovidas de significado” 

(BORDIGNON, 2009, p. 90). 

 Moura (2018, p.78) apresenta a distinção da ideia de plano e de planejamento, 

incluindo o pensamento relacionado a colaboração entre entes federados. 

 

A compreensão do planejamento como política pública estratégica que 
pretende fortalecer os vínculos entre os entes federativos e efetivar 
mecanismos de colaboração no contexto federativo brasileiro requer a 
apreensão e distinção dos conceitos de planejamento e plano, e de aspectos 
histórico-teóricos relevantes de sua trajetória, a qual mantém fortes vínculos 
com os planos econômicos dos governos.  

 

 Importante distinguir planejamento e plano. Planejamento é um caminho a 

seguir com o propósito de organizar a ação para alcançar os objetivos desejados, sendo 

que a sua materialização se dá por meio da elaboração dos planos.  

 Azevedo (2014, p.266) faz considerações sobre as concepções de plano e da 

ação de planejar:  

 
Podemos afirmar que o plano constitui uma expressão do planejamento, 
ferramenta usada pelas sociedades objetivando o alcance de metas 
estabelecidas para sua organização e desenvolvimento que nas políticas 
públicas guiam a ação governamental. Ou seja, planejar quer dizer selecionar 
diretrizes, estratégias, técnicas e modos de agir para que os governos 
busquem equacionar problemas por meio da intervenção e da regulação 
nos/dos setores sociais. 

  

 Bordignon (2009) também enfatiza que o plano deve se constituir em 

instrumento de gestão que permita a programação das ações e estratégias, recursos, 

atores e processos de gestão para realizar as transformações desejadas, rumo à 

cidadania para todos. 

 A história de Planejamento na Educação remonta da Constituição Federal de 

1934, a qual atribuía à União o dever de fixar o Plano Nacional de Educação. Segundo 

Moura (2018, p. 81): 

 

No Brasil, os diferentes resultados dos planos devem-se às distintas 

circunstâncias políticas e contextos históricos, ora democráticos, ora 

autoritários. A compreensão destes aspectos requer a apreensão de 

elementos históricos que situam os Planos de Educação no âmbito dos 

planos econômicos. 
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 A construção histórica dos Planos Nacionais de Educação será abordada em 

capítulo específico sobre os Planos Municipais de Educação, para melhor 

compreensão da trajetória das iniciativas de planejamentos no Brasil bem como dos 

fatores que interferiram para a efetivação deles. 

 Em nível municipal, a elaboração, execução e avaliação dos Planos de 

Educação estão embasadas em diretrizes e orientações nacionais, que seguem 

apresentadas no item a seguir.  

  

2.1.1 Planejamento na Educação municipal: diretrizes e orientações nacionais 

 

 A Educação municipal é estruturada com base na Constituição Federal de 

1988, Art. 18, que concede autonomia de organização político-administrativa da 

União, dos Estados, Distrito Federal e dos Municípios e estabelece no Art. 211 a 

instituição dos sistemas de ensino em regime de colaboração. A Lei Federal 

n.º.9.394/1996, no Art. 8.º complementa o dispositivo constitucional citando que os 

sistemas de ensino terão liberdade para definição das formas de colaboração. Assim 

sendo, municípios e estados, se organizaram e normatizaram os seus sistemas de 

ensino em regime de colaboração. Bordignon (2009, p.95) explica que: 

 

Cada Sistema de Ensino é constituído pelos respectivos órgãos de gestão 
educacional e instituições de ensino por ele criadas e mantidas, exceto, no 
caso dos municípios, das instituições de ensino superior, que integram o 
respectivo sistema estadual.  

 

 Nesse contexto, Bordignon (2009, p.112) aponta que “a organização dos 

sistemas em rede estabelece a interdependência e articulação entre eles, formando 

um todo maior, sem constituir-se em supersistema e sem interferir na autonomia de 

cada um”.  

 Com a criação dos sistemas de ensino, em nível federal, estadual e municipal, 

foram instituídas competências às redes de acordo com a sua esfera. Uma das ações 

foi a elaboração em regime de articulação e colaboração dos Planos de Educação 

contemplando objetivos, metas e diretrizes para um período decenal. Para Moura 

(2018, p. 192): 

 

A construção de um Sistema Nacional de Educação, a ser efetivada tendo o 
Plano Nacional de Educação como articulador, no contexto do complexo 
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regime federativo brasileiro, supõe um regime de colaboração entre as 
esferas político-administrativas, conforme dispõe a Constituição Federal de 
1988, assim como, a definição das competências de cada uma delas 
juntamente com a repartição dos recursos de modo a assegurar as condições 
para a garantia do direito à educação de qualidade para todos.   

 

 Com o objetivo de promover a articulação entre os sistemas de ensino foi criada 

por meio do decreto federal n.º 7.690, de 2 de março de 2012, a Secretaria de 

Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE) cuja competência era de estimular a 

ampliação do regime de cooperação entre os entes federativos, estimular e apoiar os 

sistemas de ensino na formulação, no acompanhamento e na avaliação democrática 

de Planos de Educação.  

 Moura (2018, p.195-202) ressalta a importância da SASE na aprovação do 

PNE; e na articulação, construção do SNE; e alinhamento dos planos estaduais e 

municipais às metas do PNE (2014-2024) Destaca ainda o suporte na elaboração de 

diversos documentos orientadores disponibilizadas aos municípios e estados, os 

quais foram elaborados em conjunto atores educacionais, como: a Associação 

Nacional de Política e Administração da Educação (ANPAE), União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), Conselho Nacional de Secretários de 

Educação (CONSED), União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação. 

(UNCME), Fórum Nacional de Educação (FNE), Fórum Nacional dos Conselhos de 

Educação (FNCE) e Conselhos Estaduais de Educação (CEE).   

 No entanto,com a extinção  da SASE e a reformulação do MEC, há uma 

preocupação com a execução do PNE e o apoio aos estados e municípios para o 

monitoramento e avaliação dos Planos de Educação, como é possível perceber na 

manifestação de Militão e Aranda (2019, p. 66): 

 

Ademais, ao extinguir a SASE – órgão responsável pela articulação entre os 
planos decenais de educação e pela promoção de assistência técnica relativa 
ao processo de monitoramento e avaliação dos mesmos – o governo 
Bolsonaro sinaliza claramente a não assunção do PNE 2014-2024 como 
política de Estado e principal documento norteador das políticas educacionais 
do País. 

 

 Nesse cenário, a SASE, cuja a competência era de articulação com os sistemas 

de ensino, representou a descontinuidade no trabalho de apoio realizado junto aos 

estados e municípios.  
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 Pelo decreto federal n.º 9.465/2019, as competências da Secretaria de 

Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE) foram alocadas na Secretaria de 

Educação Básica (SEB), ficando a cargo da SEB a responsabilidade de monitorar o 

Plano Nacional de Educação (PNE) e articular o Sistema Nacional de Educação 

(SNE). De acordo com o Art. 11, inciso XI cabe a SEB:  

 

Assistir os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na elaboração, 
adequação, monitoramento e avaliação técnica de seus Planos de Educação, 
de acordo com as diretrizes, metas e estratégias previstas no Plano Nacional 
de Educação - PNE, e promover a articulação e a pactuação entre os 
sistemas de ensino (BRASIL, 2019, n.p.). 

 

 Na reorganização das Secretarias do Ministério da Educação, com base no 

decreto federal n.º 9.465/2019, constata-se que a SEB tem desafios relacionadas ao 

apoio e colaboração no acompanhamento dos Planos de Educação. 

 Nesse contexto, as orientações e diretrizes do MEC, por meio das suas 

secretarias e diretorias, possibilitam a articulação entre os Sistemas de Ensino e a sua 

organização com autonomia. 

   

2.1.2 Instrumentos de Planejamento Educacional para os Municípios 

 

 Na organização da Educação há instrumentos de planejamento necessários 

para a garantia da eficiência e eficácia da gestão e que são de obrigatoriedade dos 

municípios, como o Plano Diretor, Plano de Ações Articuladas (PAR), Plano Plurianual 

(PPA), Lei de Diretrizes Orçamentária Anual (LOA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO).  

 Moura (2018) destaca que o Plano Municipal de Educação deveria estar em 

articulação com os demais instrumentos de planejamento, ou seja, o aporte de 

recursos para a materialização do PME deve estar previsto nos orçamentos da União 

e dos estados para a assistência técnica e financeira. Assim, o Plano Plurianual (PPA), 

a Lei de Diretrizes Orçamentária Anual (LOA), o Plano de Ações Articuladas (PAR), 

entre outros, devem contemplar os insumos necessários para a execução das metas 

e estratégias dos PME.  

 As definições dos principais instrumentos orçamentários municipais estão 

descritas no Quadro 2.  

 



31 
  

 
 

Quadro 2 - Definições PPA, LDO e LOA 

Instrumentos de 
planejamento 

Definição 

Plano Plurianual (PPA) Apresenta os programas estruturantes do governo para um período 
de quatro anos. Elaboração no primeiro ano do mandato executivo 
para vigorar até o primeiro ano do mandato subsequente. 

Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) 

Estabelece as prioridades e metas do governo para o ano seguinte e 
deve ser coerente com as previsões do PPA, pois orientará a feitura 
do orçamento anual 

Lei Orçamentária Anual 
(LOA) 

Deve estar alinhado a LDO e ao PPA, prever os valores de receitas e 
despesas referentes ao conjunto de ações que serão executadas no 
exercício de um ano. 

Fonte: Nascimento (2017) 

 

 As conceituações permitem estabelecer as relações entre os instrumentos de 

planejamentos e a importância para a Educação municipal, bem como compreender 

a responsabilidade na elaboração e execução dos mesmos. 

  No caderno de orientações aos Dirigentes Municipais de Educação (DME), a 

União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) explica que mesmo 

que a matéria orçamentária pareça difícil para muitos DME, merece atenção especial 

e há necessidade  da equipe da Secretaria de Educação se preparar tecnicamente 

para o processo de construção do orçamento municipal (UNDIME, 2012, p. 30). 

 O PPA é uma ferramenta de planejamento prevista em lei e é elaborado sempre 

no primeiro ano das suas gestões, e tem vigência de quatro anos a partir do segundo 

ano de governo. A LDO estabelece as metas e prioridades da administração pública, 

com o objetivo de orientar a elaboração do orçamento do ano seguinte e a LOA é 

baseada nas prioridades e nas metas contidas no PPA e na LDO, que deverão ser 

atingidas no ano subsequente. Assim, é necessário que o DM tenha conhecimento do 

PPA, da LDO e da LOA do governo anterior, pois serão executados no seu primeiro 

ano de gestão e que a apropriação dos mesmos colaborará para a realização dos 

próximos que nortearão os outros três anos da sua gestão, bem como o primeiro ano 

da gestão subsequente (UNDIME, 2012, p. 30). 

 O Plano de Ações Articuladas instituído pelo governo federal como forma de 

apoio técnico e financeiro aos municípios será tratado nesse capítulo para a 

compreensão do seu papel como ferramenta de planejamento. Também será 

abordado o PME que é um plano de longo prazo e que, portanto, as suas metas e 

estratégias deverão estar inseridas e articuladas aos demais instrumentos municipais 

para a garantia da política pública educacional. 
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2.1.3 Plano Plurianual (PPA)  

 

 Os planos plurianuais são ferramentas de planejamento orçamentário com a 

finalidade de organizar e viabilizar a ação pública. De acordo com Bordignon (2011, 

p. 41) “os planos plurianuais são planos de governo para a realização dos planos 

decenais e ou programas de duração continuada, situados como planos de Estado”. 

O embasamento legal remete ao Art. 165 da Constituição Federal de 1988 que trata 

do orçamento da União: 

 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 
I - o plano plurianual; 
II - as diretrizes orçamentárias; 
III - os orçamentos anuais. 
§ 1º - A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma 
regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública 
federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada. 

 

 Assim, no PPA devem ser inseridos objetivos para o desenvolvimento das 

metas e estratégias do PME e a partir disso serem elaboradas a LDO e a LOA. A LDO, 

submetida à aprovação a cada ano que deve estabelecer, o detalhamento das metas 

e prioridades da administração pública de acordo com o estabelecido no PPA com 

vistas à elaboração do orçamento para o ano seguinte.  

Cabral Neto; Castro; Garcia (2016. p. 52), com relação ao PPA consideram que: 

 

Esse instrumento de planejamento define as prioridades do governo por um 
período de quatro anos e deve contemplar as diretrizes, os objetivos e as 
metas da administração pública federal para as despesas de capital bem 
como outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada. Consta, nesse tipo de planejamento, o princípio de que deve se 
reduzir o horizonte do planejamento para o curto/médio prazo, 
condicionando-o, simultaneamente, ao orçamento prévio disponível. 

 

A Lei Federal n.º 13.971, de 27 de dezembro de 2019, que institui o Plano 

Plurianual da União para o período de 2020 a 2023, referencia no Art. 22: 

 
Os órgãos e as entidades da administração pública federal direta, autárquica 
e fundacional promoverão o alinhamento contínuo entre os instrumentos de 
planejamento sob sua responsabilidade, com vistas ao fortalecimento da 
governança pública. 
§ 1º Para as políticas públicas constantes dos programas de atendimento em 
educação e de amparo às mulheres, são instrumentos de referência, 
respectivamente, o Plano Nacional de Educação e o Plano Nacional de 
Políticas para as Mulheres. 
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 Observa-se que a lei destaca a importância do alinhamento dos instrumentos 

do PNE e do PPA. Assim, na esfera estadual e municipal os planos também deverão 

estar articulados, permitindo a integração entre planejamento e o orçamento para uma 

maior possibilidade de eficácia da gestão pública.   

No âmbito de construção do orçamento municipal, a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME), no documento de Orientações ao 

Dirigente Municipal de Educação (DME) menciona que a equipe gestora da Secretaria 

de Educação precisa estar preparada tecnicamente para esse processo. 

 

O DME deve participar das decisões estratégicas do município para, entre 
outras razões, dominar a composição das peças orçamentárias e conhecer 
os mecanismos de financiamento da Educação. Deve, inclusive, ter voz ativa 
e ser a principal referência quando o assunto for orçamento educacional. Para 
tanto, o Dirigente deverá se articular com a Secretaria de Finanças e/ou 
Planejamento para participar do processo de preparação dos PPA, LDO e 
LOA (UNDIME, 2012, p.30). 

 

 Os dirigentes desempenham função importante no processo de planejamento 

orçamentário, visto que são os responsáveis pela política pública da Educação, 

conhecendo a realidade educacional, tendo condições de elencar prioridades e 

demandas. 

 

2.1.4 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)  

 

 A Lei de Diretrizes Orçamentárias tem previsão legal no Parágrafo 2.º do Artigo 

165 da Constituição Federal de 1988 que estabelece: 

 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades 
da administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o 
exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária 
anual, disporá sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a 
política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento. 

 

 A LDO se baseia no PPA servindo como um ajuste anual das previsões que 

nele se encontram, porém sem o apontamento de valores para a execução em um 

ano e determina quais as ações poderão ser realizadas no exercício seguinte à sua 

edição. 

 A Lei Complementar federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 de 

Responsabilidade Fiscal, no Art. 4.º regulamenta aspectos da LDO e explica que ela 
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deverá dispor de equilíbrio entre receitas e despesas; critérios e forma de limitação de 

empenho; normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos resultados dos 

programas financiados com recursos dos orçamentos e demais condições e 

exigências para transferências de recursos a entidades públicas e privadas; 

 A UNDIME (2012, p. 30) orienta que o “Poder Executivo Municipal deve enviar 

a proposta da LDO para o Legislativo até 15 de abril de cada ano, e que a Câmara 

Municipal terá até 30 de junho, ou até a última sessão do primeiro semestre legislativo, 

para apreciá-la e aprová-la”. 

 Diante do exposto, o DME precisa conhecer e participar do planejamento 

orçamentário da Educação, considerando cálculos de estimativas de receitas e 

despesas referentes à pasta para atingir as metas e estratégias previstas nos Planos 

de Educação. 

 

2.1.5 Lei Orçamentária Anual (LOA) 

 

 A Lei Orçamentária Anual disciplinada pela Lei Complementar n.º 101, de 04 

de maio de 2000 é um instrumento de planejamento orçamentário de curto prazo, 

elaborado para o período de um ano, de forma compatível com o PPA. É utilizado para 

gerenciar as receitas e despesas públicas em cada exercício financeiro. 

 

Essa lei expressará de forma objetiva e quantificada os recursos monetários 
que a Prefeitura e seus órgãos de administração direta e indireta disporão 
para a efetiva realização dos gastos governamentais do município. A LOA 
deve ser encaminhada até 31 de agosto de cada ano para o Legislativo, que 
terá até 15 de dezembro para analisá-la e aprová-la (UNDIME, 2012, p. 32). 

 

 De acordo com o documento Orientações ao Dirigente Municipal de Educação, 

a LOA compreende o orçamento fiscal, seus fundos, órgãos e entidades da 

administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder 

público; o orçamento de investimento e o orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou 

indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público 

(UNDIME, 2012). A LOA quantifica os recursos monetários necessários aos gastos 

com a Educação, expressa valores, define as fontes de receita e autoriza as despesas, 

sempre em consonância com o plano plurianual. 
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 Nascimento (2017) afirma que na Educação municipal é indispensável o 

acompanhamento da elaboração da Lei Orçamentária Anual, visto que as ações 

empreendidas para o atendimento às demandas educacionais devem obedecer a um 

planejamento prévio com um cronograma de desembolso. 

 Os instrumentos de planejamento orçamentário são fundamentais para o 

cumprimento dos Planos de Educação, pois pautam-se na garantia e continuidade das 

políticas públicas em Educação, bem como transpõe mandatos políticos e 

consequentemente contribuem para a oferta de uma Educação com qualidade.  

 

2.1.6 Plano de Ações Articuladas (PAR) 

 

 O Plano de Ações Articuladas (PAR) foi criado na gestão do Governo do 

presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2011) pelo decreto federal n.º 6.094, de 24 

de abril de 2007 que dispõe sobre a implementação do Plano de Metas Compromisso 

Todos pela Educação.  No Capítulo IV desse decreto, que trata sobre a assistência 

técnica e financeira da União, no Art. 8.º, parágrafo 5.º, vincula-se o apoio a 

elaboração do PAR pelos municípios.  

 Ainda no capítulo 9.º define o PAR como “um conjunto articulado de ações, 

apoiado técnica ou financeiramente pelo Ministério da Educação, que visa o 

cumprimento das metas do Compromisso e a observância das suas diretrizes” 

(BRASIL, 2007, n.p). 

 Do ponto de vista de planejamentos da política pública educacional, o PAR 

corresponde a uma estratégia de assistência celebrada entre o Ministério da 

Educação e os Governos Municipais, com a finalidade de auxílio financeiro e técnico 

para a concretização de ações de melhoria da Educação. De acordo com Ferreira e 

Fonseca (2011) pode-se afirmar que o PAR inaugura uma forma de planejamento 

sistêmico, por meio da adoção de um mecanismo que instaura um regime de 

colaboração entre os entes federativos.  

 O PAR é de caráter participativo e tem por objetivo promover uma análise 

compartilhada da situação educacional na rede ou no sistema de ensino, e é uma 

grande oportunidade para estimular o planejamento das ações da Secretaria. 

.  O município realiza o diagnóstico da situação educacional local por meio do 

preenchimento de informações de um instrumento que consta no PAR e a partir disso 
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elabora o seu plano de ações com as respectivas prioridades, cronogramas e 

responsabilidades para um período de quatro anos e após é submetido a análise 

técnica do Ministério da Educação (MEC). É a partir desse instrumento plurianual que 

o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) atenderá as demandas 

educacionais dos entes federados. 

 Cabral Neto; Castro; Garcia (2016. p. 53) esclarecem sobre as ações e 

dimensões do PAR:  

 

As ações do PAR englobam todas as dimensões constitutivas dos sistemas 
educacionais, tendo em vista a melhoria da qualidade da educação. Assim, 
contempla ações que envolvem a gestão educacional, a formação de 
professores e de profissionais de serviço e apoio escolar, as práticas 
pedagógicas e de avaliação bem como a infraestrutura física e recursos 
pedagógicos. Essas quatro dimensões são consideradas indispensáveis para 
uma eficiente gestão da educação. 

 

 O documento Orientações ao Dirigente de Educação, UNDIME (2012) 

apresenta e explica as dimensões que abrangem o PAR:  Dimensão da Gestão 

Educacional3,  Formação de Professores e de Profissionais de Serviço e Apoio 

Escolar4, Práticas Pedagógicas e Avaliação5 e Infraestrutura Física e Recursos 

Pedagógicos6. 

 Para a elaboração do PAR, de acordo com material publicado no site 

institucional do MEC, o Ministério da Educação oferece um ambiente virtual, o Sistema 

Integrado de Planejamento, Orçamento e Finanças do Ministério da Educação 

(SIMEC) que é um portal operacional e de gestão do MEC, que trata do orçamento e 

monitoramento das propostas on-line do governo federal na área da Educação. É no 

SIMEC, módulo PAR, que os gestores elaboram o PAR e realizam o monitoramento 

das ações planejadas e aprovadas (BRASIL,2021, n.p.). 

                                            
3 Possibilita a análise da existência e funcionamento de instrumentos de Gestão Democrática, como 

PME, Conselho Municipal de Educação, Conselhos Escolares, Projeto Político-Pedagógico, Conselho 
do FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar, Comitê Local de Compromisso e quadro de 
servidores da Secretaria. 

4 Relaciona-se com indicadores de formação inicial e continuada de professores da Educação Básica, 
bem como engloba aspectos quantitativos da relação entre as quantidades de estudantes e 
professores. 

5 Relaciona-se a indicadores sobre organização das redes ou dos sistemas de ensino. 
6 Relaciona-se com informações sobre as instalações físicas da Secretaria. 
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   No contexto apresentado, o PAR representa um importante instrumento de 

planejamento e gestão municipal que deve estar articulado com o Plano Municipal de 

Educação, contendo ações para a efetivação deles. 

Desde a criação do PAR em 2007, já foram elaborados e executados três ciclos. 

O quarto ciclo do Plano de Ações Articuladas correspondente ao período de 2021-

2024, foi instituído pela resolução federal n.º 4, de 4 de maio de 2020 que estabelece 

os critérios para o apoio técnico e financeiro às redes públicas de Educação Básica 

dos estados, municípios e do Distrito Federal, sendo que a mesma entrou em vigor 

em 1.º de janeiro de 2021. 

O Art. 7.º da referida resolução ressalta sobre a articulação do PAR ao Plano 

Nacional de Educação: 

 

Na etapa de planejamento, os estados, municípios e o Distrito Federal 
deverão indicar as suas demandas em conformidade com o diagnóstico de 
suas redes educacionais, com o objetivo de atingir as metas previstas nos 
respectivos planos estaduais municipais e distritais de educação, 
contribuindo para o alcance dos objetivos do PNE (BRASIL, 2020, n.p.). 

 

 Para garantir a elaboração do PAR considerando as metas e estratégias dos 

PME, o Governo Federal emitiu a Portaria n.º 41, de 25 de janeiro de 2021 que instituiu 

a Plataforma +PNE que dispõe sobre as ações de monitoramento e avaliação dos 

Planos de Educação dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. 

Essa Plataforma + PNE se integra ao Plano de Ações Articuladas, na qual na 

etapa preparatória há um ícone específico para preenchimento dos dados sobre o 

PME. O Manual de Utilização da etapa preparatória do Plano de Ações Articuladas 

(2021-2024) e Plataforma +PNE esclarece sobre o quarto ciclo do PAR 7. 

 É possível constatar que o Governo Federal busca instituir mecanismos que 

favoreçam a consolidação do regime de colaboração, assim como, evidencia-se o 

empenho em vincular as legislações aos Planos de Educação, com objetivo de 

garantir que os planejamentos contemplem ações necessárias ao cumprimento das 

metas e estratégias previstas no PME. 

                                            
7 O quarto ciclo do PAR (2021-2024) inicia-se com o monitoramento e a avaliação dos Planos 

Subnacionais de Educação, na Plataforma +PNE (SIMEC +PNE), que fornecerá subsídios para 
garantir a sustentabilidade das ações apoiadas pelo MEC e fortalecerá os mecanismos de articulação 
com os sistemas de ensino, por intermédio do desenvolvimento de ações conjuntas, de forma a 
contribuir para consolidar o regime de colaboração (Brasil, 2021, p.27). 
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2.1.7 Planos Municipais de Educação 

 

 A Lei Federal n.º 9.394/1996, em acatamento a Constituição Federal de 1988, 

estipulou no Art. 9.º, inciso I, a responsabilidade da União na elaboração do Plano 

Nacional de Educação em regime de colaboração com os demais entes da federação. 

 De acordo com Oliveira (2014) o Plano Municipal é um documento de 

planejamento e orientação das políticas públicas para a Educação do município; 

elaborado para um período de dez anos, sendo que as diretrizes, objetivos, metas 

programáticas e metas específicas consolidadas no referido documento devem ter 

como base estudos diagnósticos que traçam perfis realistas da Educação pública e 

privada local. 

 A Undime (2018, p. 28) menciona que o PME é um “pensamento estratégico 

participativo e auxiliar, fundamental para a construção e consolidação de uma 

estrutura moderna e indutora do desenvolvimento das políticas públicas de 

Educação”. 

 Ademais, os Planos Municipais de Educação são norteadores para a 

elaboração de políticas públicas educacionais, contendo metas e estratégias, com 

previsão de recursos e prazos para a execução de ações. Nesse sentido, Cabral Neto; 

Castro; Garcia (2016. p.54) mencionam que os PME: 

 

Possibilitam uma reflexão a longo, médio e curto prazo de uma determinada 
realidade, o estabelecimento de metas, estratégias e ações que os 
municípios devem alcançar tendo em vista a melhoria da Educação Básica. 
Com o Plano Municipal de Educação, pode-se dizer que, efetivamente, o 
município vai estruturar uma política pública para a área da educação. Esses 
planos servirão, teoricamente, para orientar os municípios na definição de 
metas próprias, definição de ações, de responsabilidades (do poder público 
e comunidade em geral) e dos recursos que devem ser aplicados para que 
se alcance uma educação democrática, igualitária e de qualidade, 
assegurando, assim, um direito básico de cidadania. 

  

 Na construção do PME, esse deve alinhar-se aos Planos de Educação nacional 

e estadual em um mesmo território, ou seja, no “espaço no qual os poderes públicos 

das diferentes esferas de governo devem se articular para a garantia do direito do 

cidadão, tendo por eixo um padrão de qualidade socialmente referenciado” (BRASIL, 

2014, p. 10). 

 Outra questão primordial diz respeito aos Planos contemplarem as demandas 

dos cidadãos de um determinado território, considerando as diversas redes e escolas, 



39 
  

 
 

sejam estas de responsabilidade federal, estadual, municipal ou privada. Uma das 

possibilidades de manifestação dos diferentes segmentos está garantido quando são 

realizadas as Conferências de Educação, bem como nas audiências e consultas 

públicas. 

A terceira orientação se refere ao financiamento dos planos educacionais, que 

de acordo com Moura (2018) precisam estar contemplados nos planos plurianuais 

(PPAs), nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano de Ações Articuladas 

(PAR). Sem a previsão dos recursos nestas peças orçamentárias não há garantia de 

financiamento para o desenvolvimento das estratégias e, consequentemente, o 

alcance das metas. 

 

O Plano Municipal de Educação, que deve ser submetido à análise e a 
aprovação do Legislativo Municipal, estabelece a concepção de 
planejamento em longo prazo, a possibilidade de continuidade das políticas 
educacionais do Município e institui o compromisso do poder público 
municipal (OLIVEIRA, 2014, p. 158-159). 

 

  A unidade apresentou a importância do Plano Municipal de Educação, 

estabelecendo relações com os demais instrumentos orçamentários do município. É 

possível constatar que o Plano Plurianual (PPA), a Lei Orçamentária Anual (LOA), a 

Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Plano de Ações Articuladas (PAR) se 

constituem em ferramentas de organização e gestão que permitem o planejamento de 

ações e que portanto, devem considerar as metas e estratégias previstas nos PME.   

 Destaca-se a necessidade de implementação, monitoramento e avaliação das 

políticas públicas, programas e ações que garantam a aplicação dos recursos 

financeiros, de acordo com as demandas e as prioridades dos PME, sendo essa 

temática abordada no capítulo a seguir.  

 

2.2 POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO 

 

 A unidade tem como objetivos conceituar políticas públicas educacionais, sua 

importância em âmbito nacional, estadual e municipal, bem como discorrer sobre o 

processo de definição, elaboração e acompanhamento.Tem a finalidade de apresentar 

programas e ações desenvolvidos pelo governo federal e a sua articulação com o 

cumprimento das metas e estratégias previstas no Plano Nacional de Educação.  
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 Corrêa (2019, p.30) considera que: 

 

 As políticas públicas configuram-se em conjuntos de programas, ações e 
decisões adotadas pelos governos nacionais, estaduais ou municipais, com 
a participação, direta ou indireta, de entes públicos ou privados que 
propendem garantir determinada demanda da sociedade ou para algum 
segmento social, cultural, étnico ou econômico, ou seja, correspondem a 
direitos afirmados na Constituição Federal. 

 

 Nesse sentido, a responsabilidade e autonomia dos entes federados são 

essenciais na adoção de políticas públicas de acordo com a realidade e demanda para 

garantia dos direitos aos cidadãos.  

 A Constituição Federativa do Brasil de 1988, reconhece a Educação como 

direito social fundamental, sendo primordial a elaboração e execução de políticas 

públicas, com vistas a atender esse dispositivo legal. Assim, serão abordadas as 

políticas públicas educacionais e a sua articulação com os Planos de Educação, 

apresentando alguns programas e ações em nível federal, com vistas ao cumprimento 

do PNE e ao atendimento com igualdade e equidade à todos os indivíduos. 

  

2.2.1 Políticas Públicas 

 

As políticas públicas se constituem em ações para superação de problemas e 

demandas da sociedade, a partir da interpretação da realidade, sendo de 

responsabilidade do estado a proteção social e a redução de desigualdades sociais. 

 Para Souza (2006, p.26): 

 

Pode-se, então, resumir política pública como o campo do conhecimento que 
busca, ao mesmo tempo, ‘colocar o governo em ação’ e/ou analisar essa ação 
(variável independente) e, quando necessário, propor mudanças no rumo ou 
curso dessas ações (variável dependente). A formulação de políticas públicas 
constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus 
propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão 
resultados ou mudanças no mundo real. 

 

 Observa-se nessa definição que os governos, por meio da formulação e 

implementação de políticas públicas, objetivam colocar em prática propostas e ações 

apresentadas nas campanhas eleitorais e que poderão interferir na realidade local. 

 Azevedo (2010, p.30) complementa que a política pública:  
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 [...] se constrói com base em uma determinada concepção ou a partir da 
síntese de concepções acordadas entre os atores que dela participam. Assim, 
envolve sempre uma determinada definição social da realidade, expressa no 
modo de compreensão das causas dos problemas a serem solucionados, 
bem como nas propostas para a sua solução. Esta definição, por seu turno, 
sempre se apoia num modo de interpretação do mundo que pode ser 
traduzido nos referenciais orientadores da política pública em questão. 

 

 Diante dessa concepção, é possível conceber que a análise do contexto social 

é essencial para a delimitação das políticas públicas e para a definição das metas e 

objetivos. Nessa lógica, a Organização Internacional do Trabalho (OIT) no Manual de 

Capacitação e Informação sobre Gênero, Raça, Pobreza e Emprego menciona que a 

implementação de políticas públicas requer a participação da sociedade civil 

organizada para o seu desenvolvimento. Salienta que, antes de existirem 

propriamente por meio da ação do poder público, as políticas públicas nascem de 

demandas sociais. É fundamental identificar quem está envolvido nesta negociação, 

ou seja, quais atores sociais têm algum interesse no conflito ou problema que se 

pretende resolver (OIT, 2012).  

  A OIT (2012, p.17) complementa que: 

 

Uma demanda somente se torna uma política pública no momento em que 
ela se configura por meio da formulação de propostas, do estudo de 
alternativas, e da implementação de ações e iniciativas de acordo com 
recursos disponibilizados para a solução de um dado conflito ou problema 
cuja presença na agenda de governo já foi legitimada na arena política. 

 

 Nessa perspectiva, o levantamento e discussões de problemas por si só não 

garantem a criação de políticas públicas. Faz-se necessário que os governos 

assumam a responsabilidade, as implementem e garantam recursos para a sua 

execução. Azevedo (2010, p. 32) acrescenta: 

 

Daí porque ganha importância o destaque das ações de mediação e dos 
mediadores, não apenas nos processos de definição das políticas educativas, 
como também nos da sua implementação, particularmente, mas não 
somente, quando temos por foco singularidades do campo da educação, as 
desigualdades educacionais, as diferenças regionais e as dimensões 
continentais da federação brasileira. 

 

 As políticas públicas surgem da necessidade de atendimento e para a garantia 

de direitos a um determinado público. No entanto, na sua implementação faz-se 

necessário ações de mediação, visto que podem ocorrer algumas situações que 
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alteram a trajetória. Desse modo, torna-se relevante a participação dos envolvidos, 

não somente na elaboração e indicação de prioridades, mas em todo o processo de 

implementação das ações.  

 De acordo com Souza (2006), há no mundo experiências de inserção de grupos 

sociais e/ou de interesses na formulação e acompanhamento de políticas públicas, 

principalmente nas sociais. No Brasil, essas tentativas de participação da sociedade 

registram-se na criação de diversos conselhos e fóruns voltados para discussão de 

políticas públicas.  

 Almeida; Gomes (2018) também destacam a importância de participação de 

diferentes atores na implementação das políticas públicas e que podem ocorrer 

mudanças durante o processo. 

 

O conceito de processo de políticas públicas (policy process) traz a ideia de 
que as políticas públicas são moldadas em todas as suas fases por diferentes 
tipos de atores e instituições, os atores podem estabelecer relações (redes 
formalizadas ou não) de acordo com suas crenças/interesses na defesa de 
uma ideia, sendo suas ações afetadas pelo contexto em que operam e 
influenciadas por eventos externos. 

 

 Souza (2006) ressalta ainda que os governos tomam decisões sobre situações-

problema e adotam políticas de enfrentamento, no entanto, acabam delegando parte 

de sua responsabilidade, principalmente a de implementação, para outras instâncias, 

inclusive não-governamentais. 

 Quanto ao ciclo da política pública, Souza (2006) apresenta que o mesmo é 

constituído de diferentes estágios, sendo composto pela definição de agenda, 

identificação de alternativas, avaliação das opções, seleção das opções, 

implementação e avaliação. 

 A Organização Internacional do trabalho (OIT) também define estágios para o 

ciclo de uma política pública, apontando cinco passos complementares e interligados: 

formulação e desenho, planejamento, implantação, monitoramento e avaliação (OIT, 

2012) 

 A OIT conceitua cada uma das etapas, sendo que na formulação, a política 

pública é concebida de forma conceitual, como um modelo que a partir de seu 

desenho, são estrategicamente definidas suas metas, objetivos, atividades, o público 

beneficiário. Após, inicia o processo de planejamento, em que serão definidas as 

características operacionais da política pública, seguida pela implantação que é o 
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processo pelo qual a política pública efetivamente começa a ser executada. A seguir, 

realiza-se o processo de monitoramento com o objetivo de identificar e sanar possíveis 

problemas e por último a avaliação, na qual são respondidas perguntas sobre a 

efetividade, eficácia e eficiência. 

 As etapas citadas são importantes para a concretização das políticas públicas 

e atendimento do público-alvo identificado. No entanto, as fases do ciclo devem ser 

repensadas durante todo o processo, visto que possíveis alterações e correções 

podem interferir nos resultados.  

 Importante ainda destacar as considerações de Souza (2006) sobre políticas 

públicas, que a define como uma ação intencional abrangente com objetivos a serem 

alcançados, que não se limita a leis e regras, e que permite distinguir entre o que o 

governo pretende fazer e o que, de fato, faz, abrangendo vários atores e níveis de 

decisão. Embora tenha impactos no curto prazo, é uma política de longo prazo que 

implica também implementação, execução e avaliação.  

 Outra questão relevante na adoção das políticas públicas está relacionada ao 

compartilhamento da universalização da garantia dos direitos sociais plenos. Por esse 

ângulo, a colaboração entre os entes federados é imprescindível como expõe Moura 

(2018, p.58): 

 
Com a perspectiva da descentralização, a Constituição também 
municipalizou as políticas públicas e estabeleceu a interdependência 
federativa para o combate das desigualdades regionais com o apoio da 
cooperação intergovernamental, tendo a União como agente importante das 
políticas.   

 

 Assim sendo, a Constituição Federativa do Brasil de 1988 tem papel 

fundamental ao definir a interdependência federativa, com responsabilidade e sistema 

cooperativo entre os níveis do governo na garantia da universalização dos direitos 

básicos dos cidadãos. A mesma  apresenta no Art. 6.º os direitos sociais dos 

indivíduos: “São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 

moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição."   

 Dessa forma, o Estado é o responsável por essa garantia à população, por meio 

da adoção de políticas públicas que contemplem ações e estratégias específicas. 
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Nesse caso, a Educação como direito, deve estar inserida na construção das políticas 

educacionais que serão objeto de estudo da próxima temática.  

 Nesse contexto, para a execução das políticas públicas faz-se necessário a 

inclusão das ações na Lei Orçamentária Anual (LOA) que foi disciplinada pela Lei 

Complementar federal n.º 101, de 04 de maio de 2000 e é um instrumento de 

planejamento orçamentário de curto prazo, elaborado para o período de um ano, de 

forma compatível com o Plano Plurianual (PPA). É utilizado para gerenciar as receitas 

e despesas públicas em cada exercício financeiro. 

 

Essa lei expressará de forma objetiva e quantificada os recursos monetários 

que a Prefeitura e seus órgãos de administração direta e indireta disporão 

para a efetiva realização dos gastos governamentais do município. A LOA 

deve ser encaminhada até 31 de agosto de cada ano para o Legislativo, que 

terá até 15 de dezembro para analisá-la e aprová-la (UNDIME, 2012, p. 32). 

 

 De acordo com o documento Orientações ao Dirigente Municipal de Educação, 

a LOA compreende o orçamento fiscal, seus fundos, órgãos e entidades da 

administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder 

público; o orçamento de investimento e o orçamento da seguridade social, 

abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculados, da administração direta ou 

indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e mantidos pelo poder público 

(UNDIME, 2012). 

 Dessa forma, a LOA quantifica os recursos monetários necessários aos gastos 

com a Educação, expressa valores, define as fontes de receita e autoriza as despesas, 

sempre em consonância com o plano plurianual. 

 Nascimento (2017) afirma que na Educação municipal é indispensável o 

acompanhamento da elaboração da Lei Orçamentária Anual, visto que as ações 

empreendidas para o atendimento às demandas educacionais devem obedecer a um 

planejamento prévio com um cronograma de desembolso. 

 Os instrumentos de planejamento orçamentário são fundamentais para o 

cumprimento dos Planos de Educação, pois pautam-se na garantia e continuidade das 

políticas públicas em Educação, bem como transpõe mandatos políticos e 

consequentemente contribuem para a oferta de uma Educação com qualidade.  
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2.2.2 Políticas Públicas para a Educação 

 

 A Educação é um direito social assegurado na Constituição Federativa do Brasil 

e as proposições de políticas implicam, segundo Dourado (2010), na ação da 

sociedade política e civil, da união, dos estados, do distrito federal e dos municípios, 

como entes federados que se encarregam das políticas, em seus diferentes níveis e 

modalidades.  

 

Nas atribuições de cada ente federado, a CF/1988 define que a União 
organizará o sistema federal de ensino e dos territórios, financiará as 
instituições de ensino públicas federais e exercerá, em matéria educacional, 
função redistributiva e supletiva, de forma a garantir equalização de 
oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino 
mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal 
(DF) e aos municípios (EC n.º 14/1996); os municípios atuarão 
prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil (EC n.º 
14/1996); os estados e o DF atuarão prioritariamente no ensino fundamental 
e médio (EC n.º 14/1996) (CONAE, 2014, p. 16). 

 

Assim sendo, cada ente federado tem a sua atribuição na definição e execução 

das políticas da Educação, no entanto, é fundamental um regime de colaboração, 

como destaca Moura (2018, p. 76): 

 

O regime de colaboração é uma política importante para garantir o direito à 
educação de qualidade, porém, há uma necessidade de articulação entre as 
decisões no âmbito nacional e as necessidades nos Estados, Distrito Federal 
e Municípios, além disso, é preciso que a União aperfeiçoe seu papel de 
coordenador da política nacional de educação, visando uma ação supletiva 
às regiões mais carentes do país no sentido de erradicar históricas 
desigualdades educacionais entre as regiões. 

 

 Diante desse ponto de vista, faz-se necessário a articulação entre os entes 

federados e uma ação de coordenação da União, priorizando a redução das 

desigualdades e uma Educação de qualidade para todas as regiões do país. 

 O documento final da CONAE (2014) ressalta que a efetiva participação social, 

popular e da comunidade escolar na construção de uma política nacional de Educação 

e do controle social requer a concretização do regime de colaboração por meio de 

medidas operacionais eficientes e clara. Assim, os diferentes entes federados podem 

se articuladar e se necessário estabelecer as atribuições de cada ente na 

democratização da gestão. Importante que fique explícito a participação da União na 

cooperação técnica e na determinação de transferências regulares e contínuas de 
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recursos financeiros às instituições públicas dos estados, DF e municípios, priorizando 

os entes federados com baixos índices de desenvolvimento socioeconômico e 

educacional. 

 Nessa perspectiva, o documento Planejando a Próxima Década da Secretaria 

de Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE) também pondera que a construção 

de política públicas ganham sentido e importância quando têm por objetivo principal a 

busca de um padrão de qualidade que seja compreendido como direito de cada 

cidadão (BRASIL, 2014). 

Dourado; Grossi Junior; Furtado (2016, p.457) enfatizam que a Educação no 

Brasil teve alguns avanços quanto à adoção de políticas, contudo aponta a existência 

de fragilidades: 

 

A história recente da educação brasileira mostra avanços na discussão e 
implementação de diversas políticas que visam a assegurar direitos aos 
cidadãos e a ampliá-los, em consonância ao que preconiza a Constituição 
Federal e outros dispositivos legais. Entretanto, mesmo diante desses 
avanços, ainda se verificam fragilidades que marcam fortemente a 
consecução dessas políticas, principalmente quando analisadas sob a ótica 
do planejamento e da organização da educação [..]. 

 

Dourado (2016, p. 681) destaca sobre a forma como as políticas educacionais 

vêm sendo formuladas no contexto do ideário neoliberal brasileiro:  

 

Na tradição histórica brasileira, as análises indicam que as políticas 
educacionais têm sido marcadas hegemonicamente pela lógica da 
descontinuidade/continuidade, por carência de planejamento de longo prazo 
e por políticas de governo, em detrimento da construção coletiva, pela 
sociedade brasileira, de políticas de Estado.  

 

 Nessa perspectiva, evidencia-se a necessidade da construção coletiva de um 

planejamento de longo prazo, com continuidade das ações previstas e que traduza as 

os anseios da sociedade. 

Outro desafio refere-se à elaboração de políticas de Educação no Brasil 

pautadas em padrão de qualidade a partir do diagnóstico. Assim, cabe ao estado essa 

promoção, visando melhorias, sendo para isso necessário a adoção de programas e 

de um conjunto de ações estratégicas destinadas a atingir os objetivos propostos a 

partir da análise da realidade, da demanda e dos interesses envolvidos.  

Com o objetivo de conhecer algumas políticas públicas educacionais adotadas 

no Brasil, apresenta-se a seguir o estudo de alguns programas e ações que visam 
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melhorias e que estão vinculados a efetivação das metas e estratégias previstas nos 

Planos de Educação. 

 

2.2.3 Políticas públicas educacionais e os Planos de Educação  

 

 No contexto das políticas públicas em Educação, muitas ações e programas 

em nível de Brasil são criados e implementados pelos governos para colocar em 

prática medidas que garantam o acesso à direitos básicos para todos os cidadãos e 

que busquem a solução de problemas.  

 A Lei Federal n.º 9.394/1996 define no Art. 10.º que os Estados incumbir-se-

ão de:  

 

[...] II – definir, com os Municípios, formas de colaboração na oferta do ensino 
fundamental, as quais devem assegurar a distribuição proporcional das 
responsabilidades, de acordo com a população a ser atendida e os recursos 
financeiros disponíveis em cada uma dessas esferas do Poder Público. 
 III – elaborar e executar políticas e planos educacionais, em consonância 
com as diretrizes e planos nacionais de educação, integrando e coordenando 
as suas ações e as dos seus Municípios [...] (BRASIL, 1996). 

 

Nessa perspectiva, a lei atribui responsabilidades aos entes federados e indica 

a necessidade do regime de colaboração no atendimento ao público do ensino 

fundamental, bem como a distribuição dos recursos financeiros.  Evidencia a 

importância da construção de políticas públicas articuladas com os Planos de 

Educação, tanto em nível federal, como estadual e municipal. 

Por esse ângulo, o Plano Nacional de Educação, instituído pela Lei Federal n.º 

13.005/2014, consiste em uma política pública que visa efetivar os deveres do Estado 

em relação à Educação no Brasil, tem como objetivo a melhoria da Educação e 

estabelece importantes diretrizes, metas e estratégias.  De acordo com Dourado 

(2016, p. 20) “o plano, se entendido como eixo das políticas educacionais, pode 

representar um avanço, a despeito de alguns limites e ambiguidades do texto 

aprovado.” 

Dourado (2016) complementa que após vários tensionamentos, o plano foi 

aprovado e que o mesmo se constitui como eixo das políticas educativas. Que há 

desafios a enfrentar, como o processo de materialização do PNE e a necessidade de 

regulamentação de algumas de suas metas e estratégias, bem como um efetivo 
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esforço de ampliação dos recursos para a Educação. Afirma ainda que as diretrizes 

do plano sinalizam políticas educacionais de visão ampla que articulam a 

universalização do atendimento escolar à melhoria da qualidade, à formação para o 

trabalho, a formação e à valorização dos profissionais da Educação. 

Nesse ponto de vista, Dourado, Grossi Junior e Furtado (2016) argumentam 

que os planos devem ser concebidos como epicentro das políticas educacionais 

brasileiras no âmbito nacional, estadual, municipal sendo, portanto, necessário a 

adoção de ações efetivas em direção ao cumprimento das metas e estratégias 

previstas. 

Com a instituição dos Planos de Educação por meio de lei, cabe aos entes 

federados o seu cumprimento, discutindo ações e programas para a efetivação das 

metas propostas. No caso dos Planos Municipais de Educação, há a necessidade de 

articulação com o nacional com base nas orientações e diretrizes nacionais, porém 

com alterações e adequações de acordo com a realidade. Devido a autonomia na 

construção dos PME, nem todas as leis municipais têm o mesmo número de metas e 

estratégias, podendo ocorrer aglutinações de algumas, no entanto, os níveis, etapas 

e modalidades são contemplados em todos os planos.  

Cabe salientar que nessa dissertação serão apresentadas alguns exemplos de 

políticas públicas, programas e ações implementadas pelo governo federal, em 

colaboração com estados e municípios, com base em pesquisa realizada no sítio 

institucional do Ministério da Educação, Programas e Ações, tendo como referência 

as metas contempladas nos planos subnacionais.  

Ressalta-se ainda, que no decorrer da apresentação das políticas públicas, 

serão abordados programas e ações instituídos antes da vigência da Lei Federal n.º 

13.005/2014, que continuam sendo executados e auxiliam para o alcance das metas 

do PNE.  

A Meta 1 da Lei Federal 13.005/2014, relacionada a Educação Infantil, prevê:   

 

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. 

 
Com vistas ao cumprimento dessa meta o governo federal por meio da 

Resolução Federal n.º 6 de 24 de abril de 2007 da Secretaria de Educação Básica, 

instituiu o Programa Nacional de Reestruturação e Aquisição de Equipamentos para 
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a Rede Escolar Pública de Educação Infantil (PROINFÂNCIA). O programa tem por 

objetivo geral garantir o acesso de crianças a creches e escolas, bem como a melhoria 

da infraestrutura física da rede de Educação Infantil. Atua nos eixos de construção de 

creches e pré-escolas, por meio de assistência técnica e financeira do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aquisição de mobiliário e equipamentos 

adequados ao funcionamento da rede física escolar da Educação Infantil. Os 

municípios manifestam o interesse no Plano de Ações Articuladas conforme 

diagnóstico da sua situação educacional. 

Com a finalidade de ampliação da oferta e melhoria da qualidade da Educação 

infantil, promovendo o acesso, permanência e aprendizagem com equidade, o MEC 

instituiu ainda programas que asseguram a transferência de recursos financeiros do 

governo federal para os municípios e o Distrito Federal. São exemplos o  Programa 

de Apoio à Manutenção da Educação Infantil Novos Estabelecimentos 

(PROINFÂNCIA) para a manutenção de novos estabelecimentos públicos da 

Educação Infantil e Programa de Apoio à Manutenção da Educação Infantil Novas 

Turmas (Brasil Carinhoso) para a manutenção de novas turmas de Educação Infantil. 

A Meta 2 do PNE, direcionada ao Ensino Fundamental, tem enfoque na 

universalização do ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 

(seis) a 14 (quatorze) anos e na garantia que pelo menos 95% dos alunos concluam 

essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência desse PNE. 

As estratégias 2.18 e 2.29 preveem a elaboração e implantação dos direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a Base Nacional 

Comum Curricular (BNCC) do ensino fundamental.  A mesma foi homologada em 20 

de dezembro de 2017 pelo ministro da Educação e regulamentada pelo Conselho 

Nacional de Educação (CNE) por meio da resolução CNE/CP n.º 2, de 22 de dezembro 

                                            
8 Estratégia 2.1:  O Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, deverá, até o final do 2º (segundo) ano de vigência deste PNE, elaborar e 
encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública nacional, proposta de 
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) do ensino 
fundamental (BRASIL, 2014, n.p.).  

9 Estratégia 2.2: Pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância 
permanente de que trata o § 5º do art. 7º dessa Lei, a implantação dos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino 
fundamental (BRASIL, 2014, n.p.). 
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de 2017. Esta resolução no art.15 regulamenta o alinhamento do currículo e propostas 

pedagógicas à BNCC, com o prazo para efetivação até 2019, e no máximo até o início 

do ano letivo (BRASIL, 2017, n.p.). 

 Diante desse contexto, os municípios integrantes da região da AMPLANORTE 

em regime de rcolaboração, elaboraram as Diretrizes Curriculares da Educação 

Básica dos Municípios da Região da AMPLANORTE, que posteriormente foram 

validadas pelos respectivos conselhos municipais, passando a vigorar no início do ano 

letivo de 2020.  

 A BNCC tem como objetivo assegurar que todos os estudantes tenham acesso 

aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, independentemente do 

local, garantindo as especificidades. Com o propósito de apoiar as secretarias 

estaduais e municipais de Educação e a Secretaria de Educação do Distrito Federal 

no processo de revisão, elaboração e implementação dos currículos alinhados à 

BNCC a implantação, o MEC criou o Programa de Apoio à Implementação da Base 

Nacional Comum Curricular (PROBNCC), instituído pela portaria federal do MEC n.º 

331, de 5 de abril de 2018 (BRASIL, 2018, n.p.). Com relação a outros programas 

relacionados ao Ensino Fundamental, haverá apresentação mais específica na Meta 

7 que se refere a qualidade da Educação Básica. 

 A Meta 3 da Lei Federal n.º 13.005/2014, atem-se ao Ensino Médio, preconiza 

a universalização, até 2016 do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 

anos e elevar, até o final do período de vigência do PNE, a taxa líquida de matrículas 

no Ensino Médio para oitenta e cinco por cento. Para o cumprimento da referida meta 

e em específico das estratégias 3.210 e 3.311 que versam sobre a implantação dos 

direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base 

nacional comum curricular do Ensino Médio, o Ministério da Educação criou o 

Programa de Apoio ao Novo Ensino Médio (PRONEM), instituído pela portaria MEC 

                                            
10 Estratégia 3.2: O Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os entes federados e 
ouvida a sociedade mediante consulta pública nacional, elaborará e encaminhará ao Conselho 
Nacional de Educação - CNE, até o 2º (segundo) ano de vigência deste PNE, proposta de direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) de ensino médio, a serem 
atingidos nos tempos e etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a garantir formação 
básica comum (BRASIL, 2014, n.p.).  
11 Estratégia 3.3:  Pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da instância 

permanente de que trata o § 5º do art. 7º desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino médio 
(BRASIL, 2014, n.p.). 
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n.º 649/2018. Em conformidade com a portaria, o programa tem como objetivo apoiar 

as Secretarias de Educação na implementação do Novo Ensino Médio, por meio das 

seguintes ações: apoio técnico para a elaboração e execução do Plano de 

Implementação do Novo Ensino Médio; apoio técnico à implantação de escolas-piloto 

do Novo Ensino Médio; apoio financeiro; e formação continuada por meio do 

Programa de Apoio à Implementação da Base Nacional Comum Curricular 

(PROBNCC) (BRASIL, 2018, n.p.). 

 Com vistas ao atendimento da Meta 3, registra-se ainda a implantação do 

Programa de Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) que 

será abordado mais especificamente na Meta 6 por se tratar da experiência da 

Educação Integral. Além disso, há programas e ações como a Plataforma do 

Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE Interativo), Programa de Reestruturação 

da Rede Física da Educação Básica, Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), 

Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e Aquisição de mobiliário escolar 

entre outros que serão apresentados em outras metas do PNE. 

 Em cumprimento a Meta 4 do PNE, que se refere a Educação Especial,  o 

Ministério da Educação, instituiu por meio do decreto federal n.º 10.502, de 30 de 

setembro de 2020 a Política Nacional de Educação Especial: Equitativa, Inclusiva e 

com Aprendizado ao Longo da Vida à população brasileira, tendo como objetivo 

implementar programas e ações com vistas à garantia dos direitos à Educação e ao 

atendimento educacional especializado aos educandos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

 Com a instituição da Política Nacional da Educação Especial são definidas 

diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Especial, sendo 

que a oferta a esse público-alvo nas redes de ensino sofrerá algumas alterações e 

adaptações, visto que de acordo com o referido decreto federal, a família tem 

liberdade de decisão sobre os serviços e os recursos do atendimento educacional 

especializado.  

 A Meta 5 da Lei Federal n.º 13.005/2014 aborda a alfabetização infantil, com o 

objetivo de alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3.º ano do Ensino 

Fundamental. Nessa perspectiva, o Ministério da Educação por meio da Secretaria de 

Alfabetização (SEALF) instituiu o decreto federal n.º 9.765, de 11 de abril de 2019 que 

dispõe sobre a Política Nacional de Alfabetização (PNA) com o propósito de elevar a 
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qualidade da alfabetização e combater o analfabetismo em todo o território brasileiro. 

Uma das ações para a implantação do PNA é a criação do Programa Tempo de 

Aprender destinado às crianças da pré-escola e do 1.º e 2.º ano do Ensino 

Fundamental das escolas públicas brasileiras.  

A criação da PNA gerou polêmicas em nível nacional, com manifestação de 

associações ligados à área da alfabetização. Entre elas a União Nacional dos 

Dirigentes Municipais de Educação, que emitiu em matéria divulgada no site 

institucional o seu posicionamento com relação aos direcionamentos da Política 

Nacional de Alfabetização:  

 

A alfabetização é um processo constituído por um conjunto de saberes. De 
tal maneira que o conflito entre concepções e métodos não pode interferir na 
garantia da aprendizagem e da alfabetização das crianças. A UNDIME 
defende que o contexto, a diversidade e as características dos estudantes 
devem ser consideradas e respeitadas. Assim, metodologias e estratégias 
didático-pedagógicas devem ser diversificadas e aplicadas com conteúdo 
complementares, respeitando os ritmos de cada conjunto de alunos, sua 
cultura, suas famílias e seus grupos sociais (UNDIME, 2020, n.p). 

 

 A UNDIME defende ainda que os fundamentos da PNA devem ser o Plano 

Nacional de Educação, especificamente as Metas 1 e 5 e ainda a Lei de Diretrizes e 

Bases e a Base Nacional Comum Curricular.  

 Dando continuidade a abordagem das metas do PNE vinculadas a criação de 

programas e ações, destaca-se a Meta 6 da Lei Federal 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” (BRASIL, 2014). 

 A Lei Federal n.º 9.394/1996 Art. 34 prevê que “a jornada escolar no ensino 

fundamental incluirá pelo menos quatro horas de trabalho efetivo em sala de aula, 

sendo progressivamente ampliado o período de permanência na escola” (BRASIL, 

1996, n.p).  Para atender a esse dispositivo, o governo federal criou o Programa Mais 

Educação que presta assistência técnica e financeira às escolas públicas de 

Educação Básica para ampliação da jornada escolar diária nas escolas e para a 

organização curricular na perspectiva da Educação Integral. 

  O decreto federal n.º 7.083/2010, regulamenta a oferta da Educação em tempo 

integral com duração igual ou superior a sete horas diárias durante todo o período 

letivo, com a finalidade de contribuir para a melhoria da aprendizagem por meio da 
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ampliação do tempo de permanência de crianças, adolescentes e jovens matriculados 

em escola pública (BRASIL, 2010, n.p.).  

No ano de 2016 o Programa Mais Educação foi substituído pelo Programa Novo 

Mais Educação por meio da portaria MEC n.º 1.144/2016, com objetivo de melhorar a 

aprendizagem em Língua Portuguesa e Matemática no Ensino Fundamental, por meio 

da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, mediante a 

complementação da carga horária de 5 ou 15 horas semanais no turno e contraturno 

escolar (BRASIL, 2016).  

 A criação dos programas auxiliou para que a meta 6 fosse implementada, no 

entanto, em dezembro de ano de 2019, o Programa Novo Mais Educação, foi 

encerrado com a justificativa do MEC que outras ações seriam implementadas no 

decorrer do exercício, a fim de contribuir para a melhoria da qualidade da Educação 

Básica. 

Cabe destacar ainda com relação a Meta 6, a implementação do Programa de 

Fomento às Escolas de Ensino Médio em Tempo Integral (EMTI) que foi instituído pela 

portaria federal n.º 1.145/2016, atualmente regido pela portaria federal n.º 2.116/2019. 

O EMTI tem como objetivo geral de apoiar a ampliação da oferta de Educação em 

tempo integral no Ensino Médio nos estados e Distrito Federal, de acordo com critérios 

definidos pela referida portaria, por meio da transferência de recursos para as 

Secretarias Estaduais e Distrital de Educação (BRASIL, 2019, n.p.). 

 Essa ação também está relacionada as Metas 3 e 7 que objetivam a melhoria 

da qualidade da Educação a esse público, bem como aumentar o resultado do IDEB, 

tanto no fluxo escolar que corresponde a taxa de abandono e reprovação, quanto na 

melhora dos níveis de proficiência por meio da nota média padronizada. 

No contexto da implantação da Educação Integral é possível constatar a 

descontinuidade de ações colaborativas por parte do governo federal, tornando 

insustentável a manutenção do programa em nível municipal e como resultado a 

dificuldade de atingir a meta projetada, considerando que há estratégias vinculadas 

que demandam regime de colaboração com destinação de recursos financeiros. 

A meta 7 do PNE, que se refere a qualidade da Educação Básica e a aferição 

do Índice da Educação Básica (IDEB) é a que possui um maior número de estratégias, 

totalizando 36, sendo destacados aqui alguns programas e ações do MEC, que no 

entanto podem também estar vinculadas a outras metas.  
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Considerando a necessidade de cumprimento das estratégias, o MEC deu 

continuidade a alguns programas vigentes antes da aprovação da Lei Federal 

13.005/2014 e outros foram implementados a partir dela. Uma das ações para aferição 

dos resultados, refere-se ao indicador do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica que serve como ferramenta para o acompanhamento das metas observadas e 

projetadas, calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo 

Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica 

(SAEB).  

O SAEB é realizado desde 1990, passou por várias estruturações até chegar 

ao formato atual, sendo que a partir de 2019, a avaliação passou a contempla também 

a Educação Infantil, ao lado do Ensino Fundamental e do Ensino Médio. No ano de 

2021, o MEC instituiu a Portaria Federal n.º 10/2021 que estabelece parâmetros e fixa 

diretrizes gerais para implementação do Sistema de Avaliação da Educação Básica - 

Saeb, no âmbito da Política Nacional de Avaliação da Educação Básica.  Essa 

resolução, no Art. 2.º, conceitua o Saeb como “um conjunto de instrumentos que 

permite a produção e a disseminação de evidências, estatísticas, avaliações, exames 

e estudos a respeito da qualidade das etapas que compõem a educação básica” 

(BRASIL, 2021, n.p.). 

É possível observar uma reestruturação na forma da aplicação das avaliações 

do SAEB, prevista para 2021, com abrangência para a Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Médio, no entanto, a portaria regulamenta que os projetos de 

implementação gradual do novo modelo avaliativo serão ainda produzidos pelas 

Diretorias do INEP envolvidas no SAEB. 

Para garantir o cumprimento da estratégia 7.112 da Lei Federal 13.005/2014, o 

MEC  instituiu algumas ações e programas, destacando-se o Programa Nacional do 

Livro e do Material Didático (PNLD), instituído pelo decreto federal n.º 9.099, de 2017, 

destinado a avaliar e a disponibilizar obras didáticas, pedagógicas e literárias, entre 

outros materiais de apoio à prática educativa, de forma sistemática, regular e gratuita, 

às escolas públicas de Educação Básica das redes federal, estaduais, municipais e 

distrital e às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos e conveniadas com o Poder Público (BRASIL, 2017). 

                                            
12 Estratégia 7.1: Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao (à) aluno (a), em todas as 

etapas da Educação Básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 
transporte, alimentação e assistência à saúde (BRASIL, 2014, n.p.). 
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Outro programa disponibilizado pelo governo federal e que repassa aos 

estados e municípios recursos financeiros é o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) regulamentado pela Lei Federal n.º 11.947/2009, que considera 

alimentação escolar todo alimento oferecido no ambiente escolar, independentemente 

de sua origem, durante o período letivo (BRASIL, 2009, n.p.). 

Considerando que as escolas da área rural são localizadas em diferentes áreas 

dos municípios e que há residências e propriedades rurais distantes, o governo federal 

presta assistência aos estudantes por meio do Programa Nacional de Apoio ao 

Transporte do Escolar (PNATE) instituído pela Lei Federal n.º 10.880/2004 com 

objetivo de oferecer transporte escolar aos alunos da Educação Básica pública, 

residentes em área rural, por meio de assistência financeira, em caráter suplementar, 

aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios (BRASIL, 2004, n.p.). 

Ressalta-se que os programas PNLD, PNATE e PNAE foram criados 

anteriormente ao Plano Nacional de Educação vigente, no entanto, transformaram-se 

em ações permanentes que são executadas pelo governo federal em colaboração 

com estados e municípios, com ampliações e alterações de acordo com resoluções 

vigentes. 

Merece destaque ainda o Programa de Inovação Educação Conectada, 

vinculado a estratégia 7.1513, que objetiva a universalização da internet e representa 

uma oportunidade para ampliar os processos de ensino e aprendizagem.  

Entre as ações do MEC para a Meta 7 está o estudo sobre o Custo Aluno 

Qualidade Inicial (CAQi) e o Custo Aluno Qualidade (CAQ). O CAQ tem como objetivo 

estabelecer um padrão de qualidade da oferta de ensino, por aluno. O CAQi se refere 

à um padrão mínimo necessário, para a oferta de uma educação de qualidade em 

cada etapa e modalidade de ensino. 

No contexto dos programas e ações apresentados e que estão articulados com 

a Meta 7, pode-se afirmar que há várias conquistas e que o sistema de colaboração 

entre as esferas de governo torna-se imprescindível para a concretização dos 

mesmos. No entanto, há outros programas não nominados aqui e que também 

auxiliam no cumprimento do PNE.  

                                            
13 Estratégia 7.15:  Universalizar, até o quinto ano de vigência deste PNE, o acesso à rede mundial de 

computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação 
computador/aluno (a) nas escolas da rede pública de Educação Básica, promovendo a utilização 
pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação (BRASIL, 2014, n.p.). 
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A Meta 8 corresponde a elevação da escolaridade média da população de 18 a 

29 anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo no último ano de vigência 

deste Plano, para as populações do campo, da região de menor escolaridade no País 

e dos 25% mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros 

declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (BRASIL, 

2014).   

Diante desse compromisso, o MEC disponibiliza o Programa de Apoio aos 

Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos (PEJA), com 

o objetivo de aumentar as matrículas do Ensino Fundamental e Médio na Educação 

de Jovens e Adultos (EJA) na modalidade presencial.  

  Salienta-se aqui o Programa Nacional de Inclusão de Jovens (PROJOVEM), 

nas modalidades PROJOVEM Urbano e PROJOVEM Campo-Saberes da Terra os 

quais são amparados pelas resoluções federais vigentes n.º 6/2007, e n.º 13/2017 e 

que buscam promover a reintegração de jovens com idade entre 15 e 29 anos ao 

processo educacional, à qualificação profissional e ao desenvolvimento humano. 

A alfabetização da população com quinze anos ou mais é tratada na Meta 9 da 

Lei Federal n.º 13.005/2014 e reflete a preocupação com a erradicação do 

analfabetismo absoluto e a redução do analfabetismo absoluto.   

No relatório do 3.º ciclo de monitoramento do PNE referente ao ano de 2010 é 

possível acompanhar o comportamento das metas durante a vigência do plano por 

meio dos indicadores. No indicador relacionado a taxa de alfabetização da população 

de 15 anos ou mais de idade do País, o relatório conclui que é de 93,4%, praticamente 

alcançando, em 2019, a meta estabelecida para o ano de 2015 e estando 6,6 p.p. 

abaixo da proposta para 2024. Quanto ao indicador da taxa de analfabetismo funcional 

da população de 15 anos ou mais de idade a conclusão é de que seguiu uma 

tendência de queda no período de 2012 a 2019. Em 2019, atingiu 14,1%, distante, 

portanto, 4,9 p.p. da meta estabelecida para 2024 (9,2%) (BRASIL, 2020). Observa-

se pelo presente acompanhamento que embora os dados demonstrem queda, os 

resultados previstos ainda não foram alcançados.  

No contexto do atendimento a esse público, constata-se ainda a continuidade 

do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos 

(ENCCEJA) para aferir competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que 

não concluíram o Ensino Fundamental ou Ensino Médio na idade adequada. 
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 Em continuidade a apresentação das metas do Plano Nacional de Educação, a 

Meta 10 que trata sobre a EJA Integrada tem como objetivo de “oferecer, no mínimo, 

25% das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e 

médio, na forma integrada à educação profissional” (BRASIL, 2014, n.p.).  

 A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC/MEC) em apoio 

à Educação Profissional e Tecnológica no País desenvolve ações e programas 

visando a ampliação do ensino para o público-alvo da EJA na forma integrada. O site 

institucional do MEC, apresenta o Programa Novos Caminhos, lançado em 2019, que 

reúne um conjunto de ações para o fortalecimento da política de Educação 

Profissional e Tecnológica, apoiando as redes e instituições de ensino no 

planejamento da oferta de cursos alinhadas às demandas do setor produtivo, e na 

incorporação das transformações produzidas pelos processos de inovação 

tecnológica (BRASIL, 2021).  

 A Meta 11 versa sobre a educação integrada e prevê “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” (BRASIL, 

2014, n.p.).  

 Para o cumprimento dessa meta destaca-se o Programa Novos Caminhos, já 

descrito na meta 11 e ainda a Consolidação e Modernização da Rede Federal, que 

em 2021 é composta por 38 Institutos Federais, dois Centros Federais de Educação 

Tecnológica (CEFET), a Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), 22 

escolas técnicas vinculadas às universidades federais e o Colégio Pedro II. 

Considerando os campi associados a estas instituições federais, tem-se ao todo 661 

unidades distribuídas nas 27 unidades da Federação (BRASIL, 2021). 

 Nessa perspectiva, observa-se que a Educação Profissional tem avançado com 

relação ao número de estabelecimentos que ofertam esse ensino. 

 O Ensino Superior é abordado na Meta 12 com o propósito de elevar a taxa 

bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% (da 

população de 18 a 24  anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo 

menos 40%  das novas matrículas, no segmento público (BRASIL 2014). Com relação 

aos resultados alcançados, em nível nacional, o Relatório do 3.º ciclo de 

monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação de 2020 aponta o 

percentual atingido de 37,4 % de taxa bruta de matrículas no Ensino Superior em 2019 
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e com relação a taxa líquida de escolarização na graduação o resultado foi de 25,5% 

(BRASIL, 2020).  

 Observa-se a implementação de várias ações com vistas ao cumprimento da 

Meta 12, no entanto, de acordo com os dados analisados, há ainda um considerável 

percentual a ser atingido até 2024, necessitando a ampliação e concretização de 

políticas públicas voltadas ao público de 18 a 24 anos. A continuidade aos estudos 

dos estudantes após o término do ensino médio constitui-se uma problemática, pois o 

acesso nem sempre é possível sendo várias as causas, entre elas a questão 

financeira.  

 No sentido de estimular o ingresso e permanência ao ensino superior, constata-

se em pesquisa realizada no site institucional do MEC, que há ações do Governo 

Federal para esse atendimento. Entre elas, pode-se citar o Programa Bolsa 

Permanência do Programa Universidade para Todos (PBP PROUNI), regulamentado 

pela portaria normativa n.º 19, de 14 de setembro de 2011, que oferece auxílio 

financeiro ao bolsista integral do PROUNI, cuja exigência de renda é de até um salário-

mínimo e meio por pessoa da família. Ao obter a bolsa integral do PROUNI, o 

estudante matriculado em um curso presencial que tenha, no mínimo, seis semestres, 

pode requerer uma bolsa mensal de acordo com o estipulado para custeio das 

despesas educacionais, como material didático, alimentação e transporte.  

 O Governo Federal instituiu ainda o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) 

por meio da Lei Federal n.º 10.260, de 12 de julho de 2001 que foi alterada em 2017 

pela Lei Federal n.º 13.530, de 7 de dezembro de 2017. O FIES é uma política 

educacional que concede financiamentos a estudantes de cursos superiores não 

gratuitos e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES). É direcionada aos estudantes com renda familiar bruta de até três 

salários-mínimos per capita e oferece taxa de juros reais zero (BRASIL, 2021, n.p). 

 Destaca-se ainda para cumprimento da Meta 12 a instituição do Programa 

Universidade para Todos (PROUNI) e Sistema de Seleção Unificada (SISU). De 

acordo com pesquisa realizada junto ao portal do Ministério da Educação, o PROUNI 

foi Instituído pela Lei ederal n.º 11.096, de 13 de janeiro de 2005, concede bolsas de 

estudo integrais e parciais de 50% em cursos de graduação e sequenciais de 

formação específica, para estudantes brasileiros ainda não graduados.  
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 Os programas apresentados são algumas das ações implementadas pelo 

Ministério da Educação, no entanto, no site institucional do MEC, constam ainda 

outras realizações com vistas a ampliar as oportunidades de acesso e permanência 

ao Ensino Superior que nesse momento, devido a abrangência da pesquisa, não 

foram relatadas. 

 O Plano Nacional de Educação aborda na Meta 13 a qualidade da Educação 

Superior com o objetivo de elevar a qualidade da Educação Euperior e ampliar a 

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

do sistema de Educação Superior para 75% sendo, do total, no mínimo,35% doutores 

(BRASIL, 2014). Para a concretização da meta, o governo federal deu continuidade, 

reformulou e implementou algumas ações Entre elas, o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES), criado pela Lei Federal n.º 10.861/2004, que institui 

o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e dá outras 

providências (BRASIL, 2004). 

 A avaliação do ensino superior é essencial para a melhoria da qualidade 

educacional e de acordo Luft (2018, p.43), a intenção do SINAES é promover a 

integração dos diferentes instrumentos de coleta de informações sobre as instituições 

de Educação Superior. Ressalta ainda que o mesmo tem se constituído 

verdadeiramente como um Sistema Nacional de Avaliação, com preceitos e fins bem 

discutidos e estabelecidos. No entanto, ainda há desafios para superar, como a 

consolidação da autoavaliação nas Instituições de Ensino Superior (IES), a 

desmistificação de que os resultados obtidos pelo sistema servem de base para a 

constituição de rankings para as instituições, entre outros pontos. 

 Outra ação vinculada a avaliação do Ensino Superior é o Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE) que integra o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES), aplicado pelo Inep desde 2004. De acordo com a 

Lei Federal n.º 10.861/2004 o ENADE:  

 

Aferirá o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 
programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo curso de 
graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da 
evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas 
exteriores ao âmbito específico de sua profissão, ligados à realidade 
brasileira e mundial e a outras áreas do conhecimento (BRASIL, 2004, n.p.). 
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 A questão avaliativa sempre esteve em pauta nas discussões e reformulações 

do Ensino Superior, com alterações na forma de composição, aplicação e público 

atingido, permitindo a reflexão e do sistema avaliativo.  

 Prosseguindo a apresentação das metas e a articulação com o PNE, segue-se 

a Meta 14 do PNE que prevê “elevar gradualmente o número de matrículas na pós-

graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de sessenta mil (60.000) 

mestres e vinte e cinco mil (25.000) doutores” (BRASIL, 2014). 

 Com relação a elevação do número de matrículas na pós-graduação stricto 

sensu, previsto na Meta 14 da Lei Federal n.º 13.005/2014, o Relatório do 3.º ciclo de 

monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação de 2020, apresenta nos 

últimos dados referentes a 2018 que foram concedidos 64,4 mil títulos, superando, 

assim, a meta de 60 mil títulos anuais estabelecida no PNE. No tocante ao doutorado, 

a previsão era de 25.000 títulos por ano e a situação atual é de 22,9 mil títulos 

concedidos em 2018. (BRASIL, 2020). Com base nos dados apresentados é possível 

constatar a realização de ações que interferem no aumento no número de títulos 

concedidos tanto em mestrado como em doutorado. 

 O portal institucional da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (CAPES)14 apresenta as ações realizadas pela fundação. Entre elas, a 

instituição das modalidades de mestrado e doutorado profissional no âmbito da pós-

graduação stricto sensu por meio da Portaria n.º 389, de 23 de março de 2017, do 

Ministério da Educação. Destacam-se ainda algumas ações e  programas da CAPES, 

durante a vigência do Plano Nacional de Educação (2014-2024) coordenadas pela 

Diretoria de Programas e Bolsas no País (DPB): Programa de Apoio à Pós-Graduação 

(PROAP), Programa de Demanda Social (DS); Programa de Excelência Acadêmica 

(PROEX); Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições Comunitárias de 

Educação Superior (PROSUC); Programa de Suporte à Pós-Graduação de 

Instituições de Ensino Particulares (PROSUP); Programa de Formação Doutoral 

Docente (PRODOUTORAL); Programa Professor Visitante Nacional Sênior (PVNS); 

Programa de Apoio a Eventos no País (PAEP). 

 Ao analisar as estratégias do PNE, observa-se que as mesmas estão 

articuladas com as ações desenvolvidas relacionadas a ampliação da oferta de cursos 

de pós-graduação, ampliação de investimentos em financiamentos na formação e o 

                                            
14Disponível em: https://www.gov.br/capes/pt-br/acesso-a-informacao/acoes-e-programas 
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estímulo a pesquisa, bem como alguns incentivos para instituições particulares e 

Instituições Federais de Ensino Superior (IFES).  

 A Meta 15 refere-se a formação de profissionais: 

  

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 n.º 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 (BRASIL, 2014, n.p.). 

 

 No Brasil, de acordo com o Relatório do 1.º Ciclo de Monitoramento das Metas 

do PNE: Biênio 2014-2016, apenas 52,5% de professores possuíam formação 

superior compatível com a disciplina em que lecionavam na educação básica, com 

base nos dados de 2015 (BRASIL, 2016).  

 Diante desse contexto, para cumprimento da meta, o MEC deu continuidade a 

algumas ações e instituiu outras, entre elas destaca-se a Política Nacional de 

Formação dos Profissionais da Educação Básica (PARFOR) regulamentada pelo 

decreto federal  n.º 8.752, de 9 de maio de 2016 que tem a finalidade de: 

 

Fixar seus princípios e objetivos, e de organizar seus programas e ações, em 
regime de colaboração entre os sistemas de ensino e em consonância com o 
Plano Nacional de Educação - PNE, aprovado pela Lei n.º 13.005, de 24 de 
junho de 2014, e com os planos decenais dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios (BRASIL, 2016, n.p.). 

 

 Dentre os programas que integram a Política Nacional de Formação de 

Professores evidencia-se o Programa de Residência Pedagógica instituído pela 

CAPES por meio da portaria GAB n.º 38 de 28 de fevereiro de 201815. 

 Com a finalidade de fomentar a iniciação à docência, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da formação de docentes em nível superior e para a melhoria da 

qualidade da educação básica pública brasileira, a CAPES desenvolve o Programa 

Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) instituída portaria federal n.º 96, 

                                            
15 Programa de Residência Pedagógica tem como objetivos aperfeiçoar a formação dos discentes dos 

cursos de licenciatura, estabelecendo  relação entre teoria e prática profissional docente; induzir a 
reformulação do estágio supervisionado nos cursos de licenciatura; fortalecer, ampliar e consolidar a 
relação entre a IES e a escola e promover a adequação dos currículos e das propostas pedagógicas 
dos cursos de formação inicial de professores da Educação Básica às orientações da Base Nacional 
Comum Curricular (BNCC) (BRASIL, 2018, n.p.). 
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de 18 de julho de 2013. Salienta-se que este programa foi instituído antes 

promulgação da Lei Federal n.º 13.005/2014, mas que deu continuidade as ações de 

concessão de bolsas aos integrantes do projeto e no repasse de recursos financeiros 

para custear suas atividades. 

 O desenvolvimento dos programas do MEC para incentivar a formação dos 

professores na área de atuação, apresenta melhoria nos resultados de acordo com o 

Relatório do Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas do PNE de 2020:  

 

O percentual de docências ministradas por professores com formação 
superior adequada à área de conhecimento que lecionam aumentou no 
período, chegando em 2019 a 54,8% para educação infantil, 66,1% para os 
anos iniciais do ensino fundamental, 53,2% para os anos finais do ensino 
fundamental e 63,3% para o ensino médio (BRASIL, 2020, p. 70). 

 

 A Meta 16 do PNE visa formar, em nível de pós-graduação, 50%  dos 

professores da Educação Básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir 

a todos (as) os (as) profissionais da Educação Básica formação continuada em sua 

área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos 

sistemas de ensino (BRASIL, 2014). 

 De acordo com o Relatório do Relatório do Relatório do 3.º ciclo de 

monitoramento das metas do PNE de 2020, o percentual de professores da educação 

básica que possuíam nível de formação de pós-graduação (lato sensu ou stricto 

sensu) em 2019, era de 42,3%, sendo previsto 50%. No entanto, esse percentual 

aumentou no período de 2013 a 2019 de 30,2% para 41,3%. Assim, caso seja mantido 

esse ritmo de crescimento, será possível atingir a meta de 50% até 2024. Com relação 

ao percentual de professores da Educação Básica que realizaram cursos de formação 

continuada no Brasil no período de 2013-2019 o percentual aumentou, de 2013 a 

2019, de 30,6% para 38,3%. Entretanto, preveem-se dificuldades para o atingimento 

da meta  que é100% dos profissionais da Educação Básica (BRASIL, 2020). 

 Os resultados demonstram que para cumprimento dos percentuais previstos, 

há necessidade de adoção de estratégias que elevem a taxa de professores com pós-

graduação e que a formação continuada garanta a participação de todos, visto que 

são essenciais para a melhoria da qualidade da educação.  

 O Ministério da Educação oferece ainda formação continuada a todos os 

profissionais da educação pela Plataforma AVAMEC que é um ambiente virtual de 
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aprendizagem que disponibiliza formação on-line de acordo com a área de atuação. 

Em consulta a Plataforma AVAMEC16, verifica-se que no mês de fevereiro de 2022, há 

24 instituições parceiras, 161 cursos ofertados, 3.097.899 cursistas, 1.338.267 

usuários, 2.340 turmas e 462 conteúdos. Os dados de acesso permitem fazer um dos 

cursos mais acessados e daquele que os cursistas mais gostaram. Destacam-se 

práticas de alfabetização, A BNCC e a Gestão Escolar, ABC, A BNCC na Educação 

Infantil, A BNCC e os Anos Iniciais, A BNCC do Ensino Médio: Linguagens e suas 

Tecnologias, Formação de Professores de Inovação Educação Conectada, TICS 

2020, Práticas de produção de texto, Uso de Recursos Digitais (BRASIL, 2022). 

 A implantação da Plataforma AVAMEC é uma forma de oportunizar formação 

continuada aos profissionais da educação, com oferta de cursos de acordo com o seu 

componente curricular ou área de atuação, na modalidade virtual, que possibilita a 

participação em qualquer local e horário, de acordo com a disponibilidade, permitindo 

um melhor gerenciamento do tempo.  

 A Meta 17 da Lei Federal n.º 13.005/2014 relacionada a valorização dos 

profissionais do magistério das redes públicas de educação básica prevê a 

equiparação do rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com escolaridade 

equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE (BRASIL, 2014). 

 O Relatório do Relatório do 3º ciclo de monitoramento das metas do PNE de 

2020 apresenta que a equiparação do rendimento médio dos (as) demais profissionais 

com escolaridade equivalente no período de 2012 a 2019 aumentaram de 65,3%, em 

2012, para 78,1%, em 2019 (BRASIL, 2020).  No entanto a meta prevista era de 100% 

até o sexto ano de vigência do plano, correspondente a 2020, sendo possível concluir 

que a mesma não foi atingida.  

 Uma das ações que auxiliará para a efetivação dessa meta é a instituição do 

Novo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB) que garante os investimentos dos recursos 

na valorização dos profissionais da educação esteve. O Manual de Orientação do 

FUNDEB destaca “uma das finalidades primordiais do FUNDEB é exatamente a 

valorização dos profissionais da educação, enquanto figuras centrais nas ações de 

manutenção e desenvolvimento da educação básica nacional” (BRASIL, 2021, p.47).  

                                            
16 Disponível em:  https://avamec.mec.gov.br/#/sistema/dados/acessar.  
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 Com a lei do FUNDEB17, amplia-se de 60% para 70% os recursos destinados 

ao pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo 

exercício, em cada rede de ensino A utilização dos 30% restantes do Fundo poderá 

na necessidade estar vinculado ao pagamento da remuneração dos seus 

profissionais, e caso de não utilização, serão investidos nas despesas de manutenção 

e desenvolvimento do ensino (BRASIL, 2021). 

 Na continuidade da análise das metas do PNE e a articulação com programas 

e ações do MEC que integram políticas públicas do governo federal,  destaca-se a 

Meta 18 tem como objetivo 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 

de 1988. Em atendimento a Meta 18, foi instituída a Rede de Assistência Técnica dos 

Planos de Carreira e Remuneração pela Portaria n.º 387, de 10 de maio de 2016. 

  

A Rede de Assistência Técnica dos Planos de Carreira e Remuneração tem 
por objetivo criar competência técnica nas redes e sistemas de ensino sobre 
este tema, por meio de orientação e atividades de formação de dirigentes, 
gestores e equipes responsáveis pela gestão de pessoas para 
adequação/elaboração dos Planos de Carreira e Remuneração - PCR dos 
entes federativos (BRASIL, 2016, n.p.). 

 

 Observa-se que a formação por meio da Rede de Assistência Técnica aos 

Planos de Carreira promoveu em nível nacional uma discussão sobre a necessidade 

de criação, revisão e atualização dos documentos, oportunizando espaços de 

formação e reflexão sobre as carreiras dos profissionais. 

 Conforme consulta ao Portal Construindo Políticas de Valorização dos 

Profissionais da Educação Básica18 não há atualizações recentes, no entanto, 

analisando que a meta propõe o prazo de 2 anos para a criação ou reformulação dos 

Planos de Carreira para os profissionais da Educação Básica pública, entende-se que 

                                            
17 Lei Federal n.º 14.113, de 25 de dezembro de 2020 que regulamenta o Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB), 
de que trata o art. 212-A da Constituição Federal; revoga dispositivos da Lei n.º 11.494, de 20 de junho 
de 2007; e dá outras providências. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.113-de-
25-de-dezembro-de-2020-296390151.  

18 Portal Construindo Políticas de Valorização dos Profissionais da Educação Básica, disponível em 
http://planodecarreira.mec.gov.br/rede-de-assistencia.  
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a instituição da Rede de Assistência promoveu esse movimento e discussão em 

cumprimento a Meta 18.  

 Como a presente meta está relacionada a valorização dos profissionais da 

Educação Básica, é possível destacar que com a criação do Novo FUNDEB, que será 

apresentado na Meta 20, a temática requer estudo para que a implementação do 

fundo garanta condições para a efetivação e reformulação de planos de carreira e 

remuneração, tendo em vista que a sua abrangência que antes era apenas para o 

magistério, a partir da sua instituição, incluiu todos os profissionais da Educação em 

efetivo exercício na Educação Básica. 

 A Lei Federal n.º 9.394/1996, no Título II, que trata dos princípios e fins da 

Educação nacional no Art. 3º, inciso VIII, aborda a “gestão democrática do ensino 

público, na forma desta Lei e da legislação dos sistemas de ensino” (BRASIL, 1996. 

n.p.). 

 Nesse contexto, a Meta 19 visa 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. Constata-

se que o texto dessa meta se refere a gestão democrática da Educação, sendo 

reforçada a escolha de diretores de escola na estratégia 19.819. 

 No entanto, há de se considerar que a gestão democrática está relacionada 

também com ações relacionadas ao fortalecimento dos conselhos, e nesse caso, 

conselhos de alimentação escolar e conselhos do FUNDEB, bem com os órgãos 

colegiados das Unidades Educacionais, como os conselhos escolares, grêmios 

estudantis e associação de pais e professores.  

 Na área de gestão escolar, ações foram implantadas, objetivando contribuir 

para o processo de democratização da escola. Destaca-se os programas federais 

como o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) Interativo que permite ao gestor, 

por meio da ferramenta on-line elaborar o seu planejamento estratégico composto por 

um diagnóstico da situação atual e um plano de ações que priorize as maiores 

dificuldades identificadas e o Programa Nacional de Fortalecimento de Conselhos 

Escolares que visa oportunizar espaços de participação da comunidade escolar nas 

                                            
19 Estratégia 19.8: Desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem como 

aplicar prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o provimento 
dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão (BRASIL, 2014, n.p.). 



66 
  

 
 

decisões nos ambientes escolares, instituído pela Portaria Federal n.º 2.896 de 16 de 

setembro de 2004. 

 Constata-se que esse programa está em vigência desde essa data como uma 

ação contínua, tendo como objetivos a ampliação da participação das comunidades 

escolares na gestão administrativa, financeira e pedagógica das escolas públicas, 

apoiar a implantação e o fortalecimento de Conselhos Escolares, bem como a 

capacitação de conselheiros escolares, utilizando inclusive metodologias de 

Educação à distância (BRASIL, 2004). 

 Ainda sobre a Meta 19 é possível referenciar a importância da instituição da 

gestão democrática nas escolas públicas, não somente pautada na escolha de 

gestores, como também nas demais questões descritas nas estratégias previstas. O 

Relatório do 3.º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional de Educação de 

2020 conclui que os conselhos externos à escola estão disseminados pelo País, 

estando presentes em todas as unidades federativas e em 84% dos municípios, mas 

que 20% dos estados e 40% dos municípios não proveem infraestrutura adequada 

para seu funcionamento e capacitação para os conselheiros. No entanto, a maior 

dificuldade é garantir que a escolha dos gestores escolares se realize por processo 

seletivo qualificado e eleição com a participação da comunidade escolar, sendo que 

em âmbito nacional, em menos de 7% das escolas públicas se percebe a adoção 

desses dois critérios simultaneamente (BRASIL, 2020). 

 A última Meta do PNE, refere-se ampliação do investimento público em 

Educação pública de forma a atingir, no mínimo, o patamar de 7% do Produto Interno 

Bruto (PIB) do País no 5.º ano de vigência desta lei e, no mínimo, o equivalente a 10% 

do PIB ao final do decênio (BRASIL, 2014). Com relação a Meta 20, é possível 

destacar a importância do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 

Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) para a efetivação 

de todas as demais metas da Lei Federal n.º 13.005/2014, visto que, é o financiamento 

que possibilita os investimentos financeiros para o desenvolvimento das estratégias e 

a consequente melhoria da Educação nacional.  

 Salienta-se a relevância do Novo FUNDEB, como um dos principais 

instrumentos de financiamento, instituído de forma permanente com o objetivo de 

assegurar a igualdade de condições de desenvolvimento dos estudantes, garantindo 
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a qualidade com equidade na distribuição de seus recursos, de acordo com os 

dispositivos previstos na legislação. 

 Cabe ressaltar que anterior ao FUNDEB, tinha vigência o Fundo de 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério (FUNDEF), 

criado pela emenda constitucional n.º 14/1996 e regulado pela Lei Federal n.º 

9.424/1996, cujo objetivo garantir a aplicação de recursos públicos na Educação, 

principalmente no Ensino Fundamental. O Fundo de Desenvolvimento da Educação 

Básica e Valorização do Magistério (FUNDEB), aprovado pela Emenda Constitucional 

n.º 53, de 19/12/2006, e regulado pela Lei Federal n.º 11.494/1996 substituiu o 

FUNDEF com a intenção de abranger todas as etapas e modalidade da Educação 

Básica. No entanto, além disso, OLIVEIRA (2017 p. 42) ressalta que “a Lei do 

FUNDEB estabeleceu mecanismos visando sanar problemas advindos do FUNDEF 

visando imprimir efetividade aos conselhos de acompanhamento e controle social”. 

 O FUNDEB, de acordo com previsto na Lei Federal n.º 11.494/1996, tinha prazo 

de vigência até 31 de dezembro de 2020. Assim, após essa data, foi instituído o novo 

FUNDEB, como instrumento permanente de financiamento da Educação pública por 

meio da Emenda Constitucional n.° 108/2020, e encontra-se regulamentado pela Lei 

Federal n.º 14.113/2020, tendo como principal objetivo promover a redistribuição dos 

recursos vinculados à Educação, para aplicação exclusiva na manutenção e no 

desenvolvimento da Educação Básica pública, bem como na valorização dos 

profissionais da Educação, incluída sua condigna remuneração (BRASIL, 2021). A Lei 

Federal n.º 14.113/2020 foi alterada pela Lei Federal n.º 14.276/202120  que modifica 

regulamentações do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 

e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), alterando a atualização do 

Fundeb e especificando os profissionais da Educação Básica em efetivo exercício que 

estão aptos a receber até 70% dos recursos do fundo. 

 Segundo o Manual do Novo FUNDEB, haverá a distribuição da 

complementação dos recursos que integram o modelo híbrido de distribuição, 

                                            
20 Disponível em: https://in.gov.br/en/web/dou/-/lei-n-14.276-de-27-de-dezembro-de-2021-370315791 
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composto por três modalidades: Valor Aluno/Ano Final (VAAF)21, Valor Aluno/Ano Total 

(VAAT)22 e Valor Aluno/Ano por Resultado (VAAR).23 (BRASIL, 2021). 

 Diante do exposto na meta 20, destaca-se a importância do FUNDEB na 

distribuição das transferências dos recursos financeiros pautadas no valor aluno ano 

médio de acordo com as etapas e modalidades de ensino. No entanto, ainda podem 

ser observadas diferenciações na oferta da Educação com qualidade nos diferentes 

estados e municípios brasileiros. É possível mencionar que a política de financiamento 

da Educação é fundamental para atingir as metas e estratégias previstas no PNE, 

garantindo assim o direito aos estudantes do acesso, permanência, equidade e 

conclusão dos estudos. 

 As análises realizadas nessa unidade demonstram a importância da 

implementação de políticas públicas na garantia dos direitos dos cidadãos e a 

responsabilidade dos entes federados no desenvolvimento de programas e ações, em 

especial as adotadas para o cumprimento das metas e estratégias dos Planos de 

Educação. 

 A apresentação dos programas e ações executados pelo governo federal 

destacados nesse estudo permite relacionar medidas adotadas para o cumprimento 

de cada meta e estratégia do Plano Nacional de Educação. Essa relação também é 

possível de ser realizado no âmbito da região AMPLANORTE, visto que, há políticas 

públicas que podem ser executadas pelos municípios mediante adesão ao programa, 

com vistas ao cumprimento do PME.  

 Quanto ao conteúdo tratado sobre as políticas públicas educacionais e os 

Planos de Educação, abordou-se a articulação de todas as metas ao PNE, no entanto, 

a apresentação dos programas e ações aqui relacionados, não representam a 

totalidade executada pelo governo federal e vale destacar que algumas foram criadas 

anteriormente a Lei Federal n.º 13.005/2014. Assim, possibilitou-se uma análise geral, 

considerando algumas políticas públicas vinculadas ao Plano Nacional de Educação, 

                                            
21 O VAAF, já existia no antigo FUNDEB, corresponde à receita de recursos direcionada aos Estados 
e ao Distrito Federal que não alcançarem o mínimo definido nacionalmente (BRASIL, 2021). 
22 O VAAT diz respeito aos recursos que têm por objetivo identificar as desigualdades e promover a 
equidade aos mais vulneráveis, como no caso de Municípios que integram Estados que não recebem 
a complementação da União (BRASIL, 2021).. 
23 O VAAR corresponde a uma inovação, pois prevê distribuição de acordo com o cumprimento de 
condicionalidades e da evolução de indicadores, nos termos do sistema nacional de avaliação da 
educação básica, visando dessa forma estimular os avanços na aprendizagem (BRASIL, 2021). 
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verificando que as medidas estão em consonância com as metas e estratégias 

previstas nos Planos de Educação. 

 

2. 3 PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 

 

A presente unidade tem por objetivo abordar os Planos Municipais de 

Educação e apresentar o processo histórico das experiências de planejamento de 

Educação no Brasil a partir de 1930, tendo como ponto de partida o Manifesto dos 

Pioneiros da Educação até o plano instituído  pela Lei Federal n.º 13.005/2014. 

Discorre ainda sobre a importância da construção participativa dos Planos de 

Educação, bem como a sua execução, monitoramento e avaliação, enquanto política 

pública com o propósito de contribuir para o alcance das metas e estratégias traçadas 

e a consequente melhoria da Educação, tanto em nível nacional, como estadual e 

municipal.  

    Apresenta ainda o papel primordial dos órgãos de controle social, 

especificando as atribuições dos Fóruns de Educação, Conselhos Municipais de 

Educação e tribunais de conta. 

 Com relação aos Planos Municipais de Educação, Rocha (2018) enfatiza que 

os mesmos se configuram como instrumentos de planejamento das políticas públicas, 

voltada para o desenvolvimento da Educação municipal e para o exercício da 

democracia, uma vez que promove espaços para que as tensões possam ser 

acompanhadas mais de perto. 

A elaboração dos Planos Municipais de Educação está vinculada a 

promulgação da Lei Federal n.º 13.005/2014, visto que esse PNE atribuiu a 

obrigatoriedade da criação do PME,  em colaboração e articulação entre os entes 

federados.  

Rocha (2018, p. 33) enfatiza que: 

 

A construção do PME é de todo o município e que o documento não deve 
contemplar apenas as necessidades educacionais existentes e ofertadas 
pela rede pública municipal de educação, mas também os anseios dos 
cidadãos que fazem parte de toda a população do município, abrangendo 
todas as esferas de gestão, assim como o ensino privado. 
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Para uma melhor compreensão da trajetória histórica que culminou nos 

documentos instituídos por força de lei, o título seguinte apresentará as experiências 

de planejamentos em nível nacional. 

 

2.3.1 Construção histórica dos Planos Nacionais de Educação 

 

As discussões sobre a proposição e a materialização de planos nacionais forma 

desencadeadas desde a década de 1930. Em 1932, o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova debate a importância de uma reconstrução nacional e defendia novos 

ideias de Educação.  

 

A educação nova, alargando sua finalidade para além dos limites das classes, 
assume, com uma feição mais humana, sua verdadeira função social, 
preparando-se para formar “a hierarquia democrática” pela “hierarquia das 
capacidades”, recrutadas em todos os grupos sociais, a que se abrem as 
mesmas oportunidades de educação. Ela tem, por objeto, organizar e 
desenvolver os meios de ação durável, com o fim de “dirigir o 
desenvolvimento natural e integral do ser humano em cada uma das etapas 
de seu crescimento”, de acordo com uma certa concepção do mundo 
(BRASIL, 1984, p. 411). 

 

O Manifesto trouxe debates importantes, como a Educação, uma função 

essencialmente pública como direito de cada indivíduo e dever essencial e primordial 

do Estado; a escola única, igualitária para as crianças, de 7 a 15 anos que fossem 

confiadas pelos pais à escola pública; a laicidade, gratuidade, obrigatoriedade e 

coeducação como princípios em que se assenta a escola unificada. Propôs também 

um plano de reconstrução nacional e uma reforma na configuração da organização e 

dos métodos de toda a educação. Assim, houve uma reestruturação no ensino: 

  

A nova política educacional rompendo, de um lado, contra a formação 
excessivamente literária de nossa cultura, para lhe dar um carácter scientfiico 
e technico, e contra esse espírito de desintegração da escola, em relação ao 
meio social, impõe reformas profundas orientadas no sentido da produção e 
procura, reforçar, por todos os meios, a intenção e o valor social da escola, 
sem negar a arte, a literatura e os valores culturaes (BRASIL, 1984, p. 418). 

 

Bordignon (2011) faz menção a V Conferência Nacional de Educação, de 

Niterói (1932-1933), organizada pela Associação Brasileira de Educação (ABE), na 

qual foi elaborado um Anteprojeto do capítulo da educação para a Constituição 

Federal de 1934 e um esboço de um Plano Nacional de Educação. 
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Cury (2009) cita como marco a Constituição Federal de 1934, o art. 150, que 

dispunha como competência da União fixar o Plano Nacional de Educação e Art. 152 

como atribuição do Conselho Nacional de Educação, elaborar o Plano Nacional de 

Educação para ser aprovado pelo Poder Legislativo e sugerir ao Governo as medidas 

que julgar necessárias para a melhor solução dos problemas educativos bem como a 

distribuição adequada dos fundos especiais.  

Bordignon (2011, p. 5) declara que a Constituição Federal de 1934 atribuiu 

competências à União, Estados e Municípios com relação aos planos: 

 

[...] os dispositivos constitucionais caracterizam o plano com a natureza de 
uma lei de diretrizes e bases, organizadora da educação nacional, 
compreendendo o ensino de todos os graus e ramos, e com a função da 
determinação dos fins da educação (aspecto filosófico e social) e da 
aplicação (aspecto técnico) dos métodos científicos aos problemas de 
educação, e com renovação em prazos determinados. 

 

O Conselho Nacional de Educação (CNE) criado pela Lei Federal n.º 174/1936 

foi empossado em 11 fevereiro de 1937. Na sessão de 16 de fevereiro de 1937 se 

iniciaram os estudos para construção do Plano Nacional de Educação.  

Bordignon (2011) descreve um pouco da experiência da elaboração desse 

plano, no período de 17 de fevereiro a 17 de maio, em 50 reuniões plenárias do CNE. 

Salienta que o mesmo foi elaborado pelo CNE e se tratava de um código rígido, com 

504 artigos, com detalhamento de cursos, currículos, exames e toda a rotina da gestão 

escolar. Expõe ainda o processo de encaminhamento do Anteprojeto à Presidência 

da República que em seguida foi enviado à Câmara dos Deputados que criou uma 

comissão especial, denominada Comissão do Plano Nacional de Educação.  No 

entanto no dia 10 de novembro de 1937, devido a implantação do estado Novo houve 

suspensão dos trabalhos da Câmara dos Deputados e a dissolução dos poderes 

legislativos federal, estaduais e municipais não foi possível a sua apreciação.  

 

No Estado Novo as propostas de organização da educação assumiram um 
caráter moralista, expresso, segundo proposta do Ministro Capanema, num 
Código da Educação Nacional, a estabelecer os princípios fundamentais, os 
valores aos quais a educação deve servir, que deveriam reger toda a 
educação nacional. (BORDIGNON, 2011, p. 7) 

 

 No período do Estado Novo, segundo Bordignon (2011), para a elaboração do 

código, o Presidente Getúlio Dornelles Vargas (1934-1945) por meio do Decreto 



72 
  

 
 

Federal n.º 6.788, de 30 de janeiro de 1941, convocou a primeira Conferência Nacional 

de Educação para junho de 1941, a qual foi adiada para setembro ocorrendo em 

novembro. No entanto, devido devido a questões políticas nacionais e internacionais, 

não foram realizadas outras conferências no período.  

 

No processo de redemocratização do Estado Brasileiro e na proclamação da 
Constituição de 1946, retomam-se as discussões e ações na área de 
planejamento da educação. A Constituição, ao atribuir à União competência 
para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional, secundariza a 
ideia de plano nacional de educação, mas insere o País “lentamente e por 
etapas, na sistemática de planejamento setorial e global” (HORTA, 1997, p. 
158 apud DOURADO 2016, p. 14). 

 

 Na trajetória histórica da efetivação dos Planos de Educação sempre esteve 

interligada a questões de ordem política, social e econômica e não conseguiam atingir 

êxito. Entretanto as experiências com planejamento ganham força no Governo de 

Juscelino Kubitschek de Oliveira (1956-1961) com o Plano Nacional de 

Desenvolvimento, também conhecido como Plano de Metas, elaborado a partir de 

diagnósticos, ainda no segundo Governo Vargas.  

 

O diagnóstico apontava os ‘pontos de estrangulamento’ da economia 
brasileira, e as metas, em número de 30 […]. A educação constituía a meta 
30, situada como demanda derivada, com o objetivo intensificar a formação 
de pessoal técnico e orientar a educação para o desenvolvimento, ou seja: a 
educação, no planejamento, é vinculada ao desenvolvimento (BORDIGNON 
2011, p. 8). 

 

Bordignon (2011) ressalta ainda outros aspectos históricos relevantes, como é 

o caso do abandono do Plano de Metas no Governo Jânio da Silva Quadros (1961) e 

a consequente criação por meio do decreto federal n.º 51.152/1961 da Comissão 

Nacional de Planejamento (COPLAN) com o objetivo de elaborar o Primeiro Plano 

Quinquenal de Desenvolvimento Econômico e Social, sendo o mesmo alterado pelo 

decreto federal n.º 154/1961, o qual no Art. 2º atribui a COPLAN a finalidade de:  

  

a) reunir, coordenar ou realizar os estudos e levantamentos necessários ao 
planejamento plurianual do desenvolvimento econômico e social do país;  
b) coordenar e harmonizar em planos gerais e setoriais, os programas e 
projetos elaborados por órgãos públicos ou entidades privadas (BRASIL, 
1961, n.p.) 
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Destaca-se a aprovação da Lei Federal n.º 4.024/1961, conhecida como 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que estabeleceu que 

os recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino pelo art. 169 da 

Constituição Federal de 1946, fossem distribuídos em Fundos para cada setor, 

atribuindo ao Conselho Federal de Educação a competência de elaborar o plano de 

aplicação de cada fundo (BORDIGNON, 2011) 

Saviani (1999) considera que a ideia de Plano de Educação na primeira LDB 

ficou reduzida a instrumento de distribuição de recursos para os diferentes níveis de 

ensino, com significado restrito da forma de aplicação de determinado montante de 

recursos financeiros.  

 Outro fato marcante se refere a substituição da nomenclatura de Conselho 

Nacional de Educação pelo Conselho Federal de Educação (CFE), criado pela Lei 

Federal 9.394/1996 e instalado em 12 de fevereiro de 1962. Em 21 de setembro de 

1962, o CFE encaminhou ao Ministro da Educação, o Plano Nacional de Educação 

que definia metas quantitativas e qualitativas para cada nível de ensino para o período 

de 1963-1970, normas reguladoras de aplicação de cada fundo e plano de aplicação 

dos recursos para o ano de 1963 (BORDIGNON, 2011). 

 Nascimento (2017) considera que apesar do documento não apresentar uma 

ideia de planejamento integral, se constitui como um esquema de distribuição de 

recursos e que apesar dessas características pode ser considerado como um primeiro 

Plano Nacional de Educação. 

 Bordignon (2011) expõe que uma semana após o CFE entregar o Plano ao 

Ministro da Educação, João Belchior Marques Goulart (1961-1964) nomeou Celso 

Furtado Ministro Extraordinário de Planejamento. Diante das novas orientações para 

elaboração de seu Plano Trienal de Educação (1963-1965), que apresentava as 

diretrizes gerais do programa e objetivos para o Ensino Primário, Médio e Superior, o 

Plano Nacional de Educação e Plano Trienal foram abandonados, devido as 

resistências às reformas de base. 

 Saviani (1999, p.128) ressalta:  

 

A partir de 1964, o protagonismo no âmbito do planejamento educacional se 
transfere dos educadores para os tecnocratas, representando a subordinação 
do Ministério da Educação ao Ministério do Planejamento cujos corpos 
dirigente e técnico eram, via de regra, oriundos da área de formação 
correspondente às ciências econômicas. 



74 
  

 
 

 Cury (2009, p. 20) também enfatiza que na situação pós-64 decidiu-se “por um 

planejamento econômico de corte tecnocrático, de tal modo que a área social se 

tornou residual nas prioridades governamentais”. 

 Bordignon (2011) ressalta que com a instauração do regime militar em março 

de 1964, instituiu-se o ciclo dos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PND), com os 

respectivos planos setoriais por áreas e no caso da educação, elabora-se os Planos 

Setoriais de Educação e Cultura (PSEC).  

A Constituição Federal do Brasil de 1967, segundo Bordignon (2011), atribui a 

União a responsabilidades de elaborar planos nacionais de educação e saúde.  Nesse 

sentido, a Secretaria Geral do MEC elaborou o projeto do Plano Nacional de 

Educação, encaminhado ao Ministro em setembro de 1967, para ser enviado ao 

Conselho Federal de Educação para apreciação e posterior deliberação final do 

Congresso Nacional. Também ao mesmo tempo o Ministério do Planejamento 

elaborava o Programa Estratégico de Desenvolvimento (PED) no triênio1968-1970. 

 

Os anos 70 deram início a um processo mais consistente de planejamento 
expresso nos Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs). Foram três PNDs 
no período do regime militar e um no Governo Sarney, denominado de Plano 
Nacional de Desenvolvimento da Nova república (I PND/NR) ... Na área de 
Educação foram elaborados três Planos Setoriais de Educação e Cultura 
(PSECs) para os mesmos períodos dos PNDs I, II e III. A Teoria do Capital 
Humano, em voga na época, que concebia a educação como fator de produção 
e de consumo, orientava as ações educacionais oficiais. (BORDIGNON, 2011, 
p. 11). 

 

Segundo Horta (1997, p.169 apud Dourado, 2016, p. 15-16): 
 

 [...] os planos educacionais do regime militar até 1974, afastando-se, no setor 
Educação, da opção político-social de abrir o sistema educacional ao maior 
número possível de educandos, determinada pela Lei de Diretrizes e Bases e 
adotada no documento do Conselho Federal de Educação e no Plano Trienal, 
assumiram, em maior ou menor grau, um estilo economicista de situar a 
Educação no processo de desenvolvimento. Em todos estes planos os setores 
sociais, inclusive o da educação, são considerados em termos de suas 
consequências econômicas. 

 

Bordignon (2011) faz análise dos planos de desenvolvimento: I PND (1972-

1974), do qual eram contemplados a Educação e Cultura constituído por dez 

programas e vinte e um projetos; II PND (1975-1979) no qual apresentava uma visão 

sintética do panorama cultural, definia os objetivos gerais e específicos para cada 

etapa e nível de educação e a programação detalhada das ações; III PND (1980-1985) 
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organizado a partir do seminário de Brasília, em julho de 1979, sobre política e 

planejamento da educação e cultura  e encontros nacionais onde foram identificados 

os desafios a superar. 

Sobre o III Plano de Desenvolvimento (1980-1985), Dourado (2016, p. 16), faz 

a seguinte referência:  

 

[...] reflete um novo cenário de correlação de forças e é marcado pela redução 
gradativa da influência dos tecnocratas nos planos setoriais da educação. Há 
um processo de mobilização social e de luta em prol de direitos sociais, tais 
como educação e saúde. 

 

A ditadura militar instaurada em 1964, deu lugar a abertura política e 

reintegração das instituições democráticas da Nova República. Nesse contexto foi 

estabelecido o primeiro Plano Nacional de Desenvolvimento da Nova República (I 

PND/NR) para o período de 1986-1989, que enfatizou a retomada do desenvolvimento 

com base no tripé: crescimento econômico, reformas e combate à pobreza, à 

desigualdade e ao desemprego. 

Na área educacional de acordo com Bordignon (2011), para alcançar os 

objetivos, o I PND/NR definiu para a educação oito programas e detalhou suas ações: 

Programa Educação para Todos, universalização do ingresso e permanência na 

escola das crianças de 7 a 14 anos;  Programa Melhoria do ensino de 2º grau; 

Programa Ensino Supletivo;  Programa Educação Especial;  Programa Nova 

Universidade; Programa Desporto e Cidadania; Programas Novas Tecnologias 

Educacionais e Programa Descentralização e Participação. 

Em decorrência do fim da ditadura militar e o processo de redemocratização, 

foi promulgada a Constituição Federal (CF) do Brasil de 1988, resultante de amplo 

processo constituinte, que avança consideravelmente no campo dos direitos sociais, 

trazendo novas configurações ao papel e à autonomia dos entes federados, incluindo 

os municípios.  

Bordignon (2011) expõe que a CF de 1988 “manteve o princípio de organização 

da educação em sistemas de ensino, acrescentando o ente federado município, todos 

com liberdade de organização, em regime de colaboração, obedecidas as diretrizes 

nacionais, de competência da União”.  

Cury (2009) discorre sobre a competência exclusiva da União de elaborar e 

executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento 
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econômico e social, segundo a Constituição Federal do Brasil de 1988. Cita ainda a 

Lei Federal n.º 9.394/1996, no art. 9º, que incumbe a União de elaborar o PNE, em 

colaboração com os Estados, o DF e os Municípios e o seu art. 87, parágrafo 1.º que 

obriga a União a encaminhar ao Congresso Nacional, em um ano, o PNE de dez anos, 

em sintonia com a Declaração Mundial para Todos.  

A Lei Federal n.º 9.394/1996 trouxe a responsabilidade da elaboração de 

Planos de Educação, no entanto, conforme Bordignon (2011, p. 20): 

 

O primeiro passo efetivo para a definição de uma nova política de educação 
sob a égide da nova Constituição veio, antes da LDB, com a elaboração, pelo 
MEC, em 1993, do Plano Decenal de Educação para Todos – 1993-2003. O 
Plano Decenal resultou do compromisso assumido pelo Brasil com o 
cumprimento das resoluções aprovadas na Conferência Mundial de 
Educação Para Todos, realizada em Jomtien, na Tailândia, em 1990, pela 
Unesco, Unicef, PNUD e Banco Mundial. 

 

 De acordo com Saviani (1999), o Plano Decenal de Educação para Todos, 

pretendeu se distinguir dos planos anteriores, pois não se referia à educação de uma 

forma geral e realizou um diagnóstico da situação do Ensino Fundamental. Delineou 

perspectivas, identificou obstáculos a enfrentar, formulou estratégias para a busca 

universalização da educação fundamental e objetivava erradicar com o analfabetismo. 

Ultrapassou a visão de plano vinculada apenas a meras normas de distribuição de 

recursos. No entanto, apesar de todas as intencionalidades, Saviani (1999, p. 129) 

considera que “o plano foi formulado mais em conformidade com o objetivo pragmático 

de atender a condições internacionais de obtenção de financiamento para a educação, 

em especial aquele de algum modo ligado ao Banco Mundial”. 

Com a promulgação da Lei Federal n.º 9.394/1996, novos posicionamentos 

foram estabelecidos. Coube ao MEC, encaminhar ao Congresso Nacional, no prazo 

de um ano, ou seja, até 20 de dezembro de 1997, a proposta do Plano Nacional de 

Educação. Azevedo (2014, p.271) enfatiza que: 

 

O processo de construção do primeiro plano, pós-ditadura militar, como não 
poderia deixar de ser, refletiria as tensões e contradições presentes na 
sociedade brasileira naquela conjuntura, mas, sobretudo, permitiu um amplo 
debate sobre soluções para as questões educacionais, o que só poderia 
ocorrer na vigência da democracia política. A democracia permitiu, como 
continua a permitir, a manifestação de distintas forças naquele processo. 
Entre as quais, vale lembrar, forças organizadas do campo da educação que 
construíram a Proposta da Sociedade Civil para o Plano Nacional de 
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Educação gerada a partir de muitas mobilizações, síntese de uma luta política 
voltada para a substantiva democratização da educação brasileira. 

 

Diante desse contexto, duas propostas de Plano Nacional de Educação 

chegaram ao Congresso Nacional em fevereiro de 1998, sendo a primeira, da 

Sociedade Brasileira (Projeto de Lei Federal n.º 4.155/1998), elaborado pelo Fórum 

Nacional em Defesa da Escola Pública e apresentado ao Plenário da Câmara pelo 

Deputado Ivan Valente em 10/02/1998 e a outra, do Executivo ao Congresso Nacional 

(Mensagem 180/98, de 11/02/1998) de iniciativa do MEC (BORDIGNON, 2011). 

Ferreira (2018, p.44-45) apresenta a diferenciação dos dois planos submetidos 

ao Congresso Nacional: 

 

Enquanto o MEC elaborou sua proposta de plano de forma centralizadora, os 
congressos do CONED conseguiram reunir a sociedade civil com o objetivo 
de elaborar uma proposta que contemplasse seus anseios e necessidades. 
Evidentemente, a diferença não está apenas na forma, mas, sobretudo, no 
conteúdo. Assim, entraram dois projetos em disputa, com concepções 
divergentes sobre o papel que teria o Estado nas ações a serem 
implementadas. Se, por um lado, a correlação de forças no interior do 
Congresso não permitiu certos avanços para a área educacional 
contemplados no projeto da sociedade, por outro lado, os legisladores não 
puderam ignorá-lo totalmente, embora o executivo tenha exercido seu poder 
de veto em pontos estratégicos para que o plano se materializasse. 

 

 Após um período de três anos de debates e tramitação, foi aprovada a Lei 

Federal n.º 10.172, em 9 de janeiro de 2001. Bordignon (2011) ressalta que o PNE foi 

sancionado com nove metas vetadas por recomendação da área econômica do 

governo, sendo todas relacionadas a questões de financiamento. Das nove metas, 

oito metas vetadas procediam da Proposta da Sociedade ou de Emendas 

Parlamentares e apenas uma era comum das propostas da sociedade e do executivo. 

 Azevedo (2014) apresenta a estruturação do PNE  elaborado para o período 

de 2001-2011, sendo composto por seis grandes subdivisões: I - Introdução, 

abrangendo o histórico, os objetivos e as prioridades; II - Níveis de ensino, 

contemplando a Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 

Médio) e a Educação Superior; III - Modalidades de ensino (Educação de Jovens e 

Adultos, Educação a Distância e Tecnologias Educacionais, Educação Tecnológica e 

Formação Profissional, Educação Especial e Educação Indígena); IV - Magistério da 

Educação Básica (formação dos professores e valorização); V - Financiamento e 

gestão e VI - Acompanhamento e avaliação.  
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Apesar de todas as limitações, sem dúvida, o I PNE representou um 
documento importante para a educação brasileira ao se considerar que 
sistematizou um conjunto de diretrizes, metas e estratégias para todos os 
níveis e modalidades de ensino, mesmo marcado pelos postulados 
conservadores do grupo no poder (AZEVEDO, 2014, p. 27). 

  

 No contexto de execução do PNE (2001-2010) muitas ações e programas 

educacionais foram implementados, no entanto, não houve efetiva articulação com 

políticas mais amplas, que contem com a participação da sociedade e “não se traduziu 

como mecanismo de regulação capaz de nortear as diretrizes de planejamento, 

gestão e efetivação das políticas educacionais” (DOURADO, 2010, p. 686). Na 

avaliação do pesquisador durante a vigência do plano, Lei Federal n.º 10.172/2001, 

algumas ações foram relevantes, como: envolvimento de toda a educação básica, não 

somente ensino fundamental; a substituição do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF) 

pelo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação (FUNDEB); política de inclusão social e diversidade; 

políticas de formação inicial e continuada; expansão da rede federal de Educação. 

Dourado (2016, p. 18) menciona que: 

 

O governo Fernando Henrique Cardoso (FHC), por meio do Ministério da 
Educação (MEC), efetivou lógicas de gestão, para implementar amplo 
processo de reforma da educação nacional, cujas prioridades constituíram, 
hegemonicamente, a adoção de políticas focalizadas, com forte ênfase no 
ensino fundamental, e a efetivação de vários instrumentos e dispositivos, 
visando à construção de um sistema de avaliação da educação. 

 

 Afirma ainda que “no governo Lula, o PNE (2001-2010) também não se 

configurou como epicentro das políticas educacionais, ainda que muitas das políticas 

efetivadas tivessem contribuído para o atingimento de metas do PNE” (Dourado, 2016, 

p.19). Na avaliação de Dourado (2010, p. 686): 

 

[...] o PNE foi secundarizado nos processos de gestão e decisão no âmbito 
do Executivo federal e não se corporificou em efetivos planos decenais de 
educação, nos âmbitos municipais e estaduais, como previsto na legislação. 
O cumprimento das metas e, sobretudo, as possíveis melhorias na qualidade 
da educação nacional efetivaram-se como resultantes de ações e políticas 
governamentais stricto sensu, sem ter o Plano como o epicentro do processo 
político. 
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No contexto apresentado, é possível observar que o Plano Nacional de 

Educação (2001-2010), embora tenha representado um avanço, não foi considerado 

como central para o planejamento das ações por parte dos governos. Diante dessa 

concepção, Dourado (2010, p. 19) ressalta que a criação pelo governo federal do 

Plano de Desenvolvimento de Educação (PDE), em 2007, que não se configura como 

um plano, passou a ser referência para as políticas educacionais. 

 Saviani (2008, p.13) identifica algumas problemáticas do contexto educacional 

e faz referência ao que representa o Plano de Desenvolvimento da Educação: 

 

[...] fraquíssimo desempenho da educação escolar em nosso país: os baixos 
níveis de aprendizagem, a começar pela fase de alfabetização; o pouco 
empenho das administrações municipais na organização adequada das 
escolas; e os salários aviltantes a que estão submetidos os professores da 
educação básica, em sua esmagadora maioria. Daí a expectativa de que as 
medidas tomadas, ao vincular o repasse de recursos ao desempenho 
evidenciado em provas nacionais, venham a produzir resultados efetivos no 
que se refere à melhoria da qualidade do ensino. 

 

É possível constatar que o PDE foi criado com o objetivo de promover melhorias 

na Educação, no entanto, há a preocupação com a insuficiência de recursos 

financeiros para a efetivação das ações.Assim sendo, Saviani (2008, p.15) aponta que 

para atingir níveis mais elevados de desempenho, é necessário investimentos e 

financiamentos “se dobrássemos o percentual do PIB, haveria recursos suficientes 

para tratar a educação com a devida seriedade e de acordo com a prioridade que é 

proclamada nos discursos, mas nunca efetivamente considerada”. 

 Dourado (2010, p. 687) avalia ainda que o PDE se caracterizou como “um 

conjunto de programas direcionado a traduzir as prioridades da política governamental 

e que, nesse sentido, não se definia como uma mera estratégia instrumental para o 

cumprimento das metas do PNE”. Diante desse contexto, observa-se que o PDE não 

teve uma articulação necessária com as metas do PNE, podendo até ser considerado 

como documentos distintos. 

 No cenário de avaliação do PNE (2001-2011) e da elaboração do II PNE para 

o período de 2014-2024, as Conferências de Educação representaram importante 

espaço de discussão sobre os planos, destacando-se a realização da Conferência 

Nacional de Educação Básica (CONEB), em 2008, e as Conferências Nacionais de 

Educação (CONAES) de 2010 e 2014, que foram precedidas por conferências 

municipais, regionais, estaduais e distrital, mobilizaram a sociedade para a avaliação 
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do Plano Nacional de Educação 2001-2010 e indicaram a base para a elaboração do 

novo PNE. Faz-se “necessário avançar na consolidação e no refinamento de 

processos avaliativos e de construção das políticas públicas educacionais, incluindo 

a complexificação e atualização de indicadores educacionais” (DOURADO, 2010, 

p.691). 

Com relação ao processo de elaboração do PNE (2014-2024), Dourado (2016, 

p.20) destaca que:  

 

O anteprojeto de Lei do PNE, encaminhado pelo Executivo Federal ao 
Congresso Nacional em dezembro de 2010, foi estruturado em 20 metas e 
estratégias. Essa proposta, de duração decenal, foi objeto de intensos 
debates, negociações, envolvendo diversos interlocutores dos setores 
público e privado, na Câmara e no Senado Federal. 

 

 Esse anteprojeto, após mais de três anos de discussões, foi sancionado sem 

vetos pela Presidência da República em 2014, originando a Lei Federal n.º 13.005. 

Dourado (2016, p. 20-21) ressalta que o projeto recebeu quase três mil emendas em 

sua fase de tramitação na Câmara e inúmeras outras no Senado Federal. Considera-

se essencial  a participação das entidades do campo educacional nesse processo, 

destacando-se a efetiva participação da Associação Nacional de Pós-Graduação e 

Pesquisa em Educação (ANPED), da Associação Nacional de Política e Administração 

da Educação (ANPAE), da Associação Nacional pela Formação dos Profissionais da 

Educação (ANFOPE), da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, do Centro de 

Estudos Educação e Sociedade (CEDES), do CNE, da Confederação Nacional dos 

Trabalhadores em Educação (CNTE), do Fórum Nacional de Educação (FNE), entre 

outros importantes interlocutores, cuja atuação foi emblemática na tramitação do 

Plano, apresentação de emendas, mobilizações, manifestações, elaboração de 

documentos e notas públicas. 

Dourado (2016) explicita ainda como um ponto essencial, o financiamento da 

Educação e a consequente alteração nos marcos da defesa estrutural das entidades 

e dos Fóruns Educacionais, como a garantia de exclusividade do recurso público para 

o setor público. A inclusão de estratégias específicas relacionadas a previsão de 

ampliação dos recursos, implementação do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi) e do 

Custo Aluno-Qualidade (CAQ) simbolizam um avanço, no entanto, também um grande 

desafio na prática. Dourado (2016, p. 21) destaca que: 
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 [...] vários embates se efetivaram no construto dessas diretrizes, com realce 
para as questões atinentes à relação entre diversidade e educação e à 
redução do princípio de gestão democrática somente ao setor público. Por 
outro lado, é possível afirmar que as diretrizes do plano sinalizam políticas 
educacionais de visão ampla que articulam a universalização do atendimento 
escolar à melhoria da qualidade, à formação para o trabalho e, também, a 
uma concepção abrangente de formação e à valorização dos profissionais da 
educação. Para garantir a materialização dessas diretrizes, embates se 
efetivarão, à medida que estruturalmente se apresentarem questões 
atinentes ao fundo público e sua apropriação pelo setor privado – balizado 
pela lógica da financeirização em todas as áreas, inclusive na educação –, 
disputas acerca das concepções de infância, juventude, educação integral, 
qualidade, base nacional comum, sistema nacional de educação, avaliação, 
entre outras. 

 

 O processo de elaboração da Lei Federal n.º 13.005/2014 suscitou muitas 

discussões, conforme já explicitado, resultando em diretrizes educacionais, 

estabelecidas no artigo 2º: 

 

I - erradicação do analfabetismo; 
II - universalização do atendimento escolar; 
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da 
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; 
IV - melhoria da qualidade da educação; 
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores 
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; 
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública; 
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País; 
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure 
atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e 
equidade; 
IX - valorização dos (as) profissionais da educação; 
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade 
e à sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014, n.p.). 

 

 Dourado (2016) considera que o anexo do Plano Nacional de Educação, 

composto pelas 20 metas e suas estratégias, apresenta uma estrutura enxuta, se 

comparada ao PNE anterior. Indica um conjunto das metas sem a apresentação de 

temáticas e/ou sistemáticas e/ou diagnósticos, mas com forte incidência por nível de 

ensino/etapa/modalidade. 

 O documento do Ministério da Educação, Planejando a Próxima Década 

Alinhando os Planos de Educação (2014), faz uma análise do Plano Nacional de 

Educação citando que há metas estruturantes para a garantia do direito à educação 

básica com qualidade, que dizem respeito ao acesso, à universalização da 

alfabetização e à ampliação da escolaridade e das oportunidades educacionais. 

Nesse contexto estão as metas 1 - Educação Infantil; 2 - Ensino Fundamental; 3 - 
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Ensino Médio; 5 - da Alfabetização das crianças; 6 - Educação em Tempo Integral; 7 - 

Qualidade da Educação/IDEB; 9 - Alfabetização de Jovens e Adultos; 10 - Educação 

de Adultos Integrada à Educação Profissional e 11 - Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio (BRASIL, 2014).   

A publicação aborda ainda um segundo grupo de metas que diz respeito 

especificamente à redução das desigualdades e à valorização da diversidade, 

caminhos imprescindíveis para a equidade expressas pelas metas 4 - Educação 

Especial e a 8 - Escolaridade Média da População de 18 a 29 anos. “A política pública 

deve fortalecer sistemas educacionais inclusivos em todas as etapas, viabilizando 

acesso pleno à educação básica obrigatória e gratuita” (BRASIL, 2014, p. 11). 

Um terceiro bloco de metas trata da valorização dos profissionais da educação, 

considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas, uma vez que 

um “quadro de profissionais da Educação motivados e comprometidos com os 

estudantes de uma escola é indispensável para o sucesso de uma política educacional 

que busque a qualidade referenciada na Constituição Brasileira” (BRASIL, 2014, p. 

12). Compõe o bloco as metas: 15 - Formação em licenciatura dos profissionais da 

educação básica; 16 - Formação em nível de pós-graduação dos profissionais da 

educação básica; 17- Equiparação dos vencimentos dos profissionais do magistério 

com os demais de nível superior e 18 - Planos de carreira. 

 O quarto grupo de metas apresentado refere-se a Meta 12 - Ensino Superior; 

13 - Qualidade do ensino superior e titulação docente e 14 - Acesso à pós-graduação 

stricto sensu. As metas são de responsabilidade dos governos federal e estaduais, 

porém também atinge os municípios, considerando que os professores da Educação 

Básica e demais profissionais que atuarão nas redes de ensino municipal, são 

formados no ensino superior, contribuem para a geração de renda e desenvolvimento 

socioeconômico local. (BRASIL, 2014). 

 No último bloco estão as Metas Globais referentes a 19 - Gestão democrática 

e 20 – Financiamento de 10% do Produto Interno Bruto (PIB). Para que o País atinja 

as metas, há a questão do financiamento. “A previsão constitucional de vinculação de 

um percentual do PIB para execução dos Planos de Educação representa um enorme 

avanço, mas o desafio de vincular os recursos a um padrão nacional de qualidade 

ainda está presente” (BRASIL, 2014, p. 14). 



83 
  

 
 

A retomada das vinte metas aprovadas no PNE 2014-2024 nos proporciona a 

análise da estrutura da composição e da importância do plano, no entanto para a sua 

implementação se faz necessário uma ação colaborativa entre os entes federados 

com a participação de todos os envolvidos, segmentos, instituições e comunidade 

geral.  

 

2.3.2 Construção participativa dos Planos Municipais de Educação  

 

 A construção dos Planos de Educação representa um processo importante do 

diagnóstico da realidade educacional, sendo que a partir desse momento se torna 

possível traçar objetivos para efetivação de ações com vistas a atingir patamares mais 

elevados de qualidade.  De acordo com Bordignon (2009, p. 97) a elaboração do plano 

deve:  

 

Constituir-se em processo de formação, de aprendizagem sobre a realidade 
educacional do município, da concepção de educação inspiradora da ação, 
dos objetivos da ação e da própria razão de ser e de agir de cada participante. 
Na fase inicial e ao longo da elaboração do plano, são importantes momentos 
de formação e de afirmação dos princípios, dos referenciais, da abrangência 
e dos processos a orientar os trabalhos. 

 

 Importante salientar que nesse processo, a participação é fator essencial, pois 

permite a população manifestar-se opinar sobre os rumos da educação, tanto em nível 

nacional, como estadual ou municipal. Assim sendo: 

 

A participação é um fator de qualificação e aprimoramento das políticas 
públicas. Ela possibilita que os planos, as políticas e os programas 
educacionais sejam construídos e implementados de forma mais sintonizada 
com as realidades locais e as demandas sociais de um município, estado ou 
país. (DE OLHO NOS PLANOS, 2013, p. 10) 

 

 Os processos participativos oportunizam o envolvimento das pessoas, o 

direito de expressão, a opinião na identificação e superação de problemas, ampliação 

da compreensão dos processos educacionais. Dessa forma o que é construído 

coletivamente, se torna mais fácil de ser executado, pois é de responsabilidade de 

todos os envolvidos. Nessa perspectiva, Rocha (2018, p.28) define que: 

 

Participar se configura, então, como o ato de se auto representar, de um 
envolvimento direto, tanto no processo decisório, quanto no processo de 
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formulação das emendas a serem decididas em coletivo. O sujeito que 
participa é aquele que intervém, apoia, opina, incentiva e possui total controle 
da sua voz. 

 

 Rocha (2018) enfatiza ainda que os modos da participação são determinados 

também pelo tipo de apropriação que o sujeito tem dentro do grupo que participa e 

que isso determina o modo de participação vivenciado.  

 

Ao decidir coletivamente, o indivíduo passa a conhecer os direitos e deveres 
que tem, passando a ser uma pessoa cumpridora do exercício da cidadania 
em um convívio social ético e democrático. Pode-se dizer, então, que a 
educação assume a responsabilidade de construir no homem a consciência 
coletiva e participativa. (ROCHA, 2018, p. 31) 

 

 A participação contribui para a ampliação e qualificação dos parâmetros de 

demanda social por direitos; a formação cidadã e o fortalecimento de uma cultura 

democrática e solidária; a organização da sociedade civil; a influência na tomada de 

decisão em questões de interesse público. A Construção e a Revisão Participativa de 

Planos de Educação (DE OLHO NOS PLANOS, 2013). 

 A publicação do MEC, intitulada Planejando a Próxima Década, alinhando os 

Planos de Educação, reafirma a importância dos processos participativos que 

representam o fortalecimento e ampliação do espaço público, a partir do qual é 

possível o redirecionamento ou a reconstrução das prioridades das políticas públicas 

na direção do atendimento aos interesses da maioria. (BRASIL, 2014) 

 Outra abordagem relacionada a participação na elaboração e revisão das leis 

que instituem os planos está relacionada a gestão democrática que apesar de estar 

legalmente instituída, ainda é um grande desafio. Entende-se a gestão democrática 

como: 

 

[...] princípio do estado de Direito e processo que exige, para sua 
implementação, o estabelecimento de mecanismos legais e institucionais e a 
organização de ações que desencadeiem e estimulem a participação social 
e política, devendo incidir no processo de tomada de decisão [...] (DE OLHO 
NOS PLANOS, 2013, p. 12). 

 

 Nesse ponto de vista, cabe aos líderes e gestores oportunizarem processos 

participativos periódicos, por meio da discussão, fortalecendo as instâncias de 

controle e gestão democrática na educação. É importante salientar nos processos 

participativos a importância dos seguintes princípios: igualdade, diversidade, justiça, 
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liberdade, participação, transparência e controle social. Faz-se necessário o 

desenvolvimento de um processo participativo e democrático, com ampla divulgação 

e transparência sempre pensando no coletivo e na possibilidade de participação de 

todos, organizando da melhor maneira os espaços e tempo de forma a garantir a 

presença do maior número de pessoas possíveis.  

 A gestão democrática, como um princípio constitucional, que tem como 

pressuposto o respeito mútuo, a responsabilidade dos atores envolvidos e a efetiva 

participação nas decisões. Fundamental a elaboração com a participação de todos os 

envolvidos com as questões educacionais, pois dessa forma poderá ser favorecida 

uma corresponsabilidade que auxiliará nos processos de implantação, execução, 

acompanhamento e avaliação (BRASIL, 2014).  

 Oliveira (2014, p.158) contribui com o tema, apontando que: 

 

A construção coletiva do conjunto de metas nos Municípios constitui mais que 
um rol de intenções programáticas, visto que é necessário fundamentar um 
alicerce tecnicamente qualificado e politicamente preparado para o 
planejamento e execução das ações necessárias à efetivação dos programas 
e políticas educacionais pautadas em princípios democráticos e inclusivos. 

 

 Moura (2018) expõe que o ponto de partida para a construção do PME deve 

se concentrar na elaboração de um diagnóstico capaz de revelar a situação real da 

Educação municipal, suas demandas, seus entraves e necessidades, bem como, 

possa identificar seus recursos humanos e financeiros, e ainda, suas potencialidades 

e limites.   

Rocha (2018) também destaca que a construção do PME deve se pautar-se 

em processos participativos a partir de uma proposta democrática, que condiga com 

a realidade local e que possa se efetivar a partir da atuação e do controle social de 

toda a população. 

Com relação aos princípios para orientação dos trabalhos de elaboração de um 

plano, Bordignon (2009) sugere pautar-se no processo de construção participativa que 

ouça, contemple as aspirações da pluralidade das vozes do município e gere 

compromisso de todos na sua implementação. Aponta como segundo princípio a visão 

sistêmica que deve representar a visão do projeto educacional do município no seu 

todo, articulando as partes em vista dos fins da educação.  
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O autor salienta ainda o princípio da Governabilidade como fundamental no 

planejamento que se quer factível no prazo definido e que necessita considerar os 

limites e possibilidades da ação, a viabilidade financeira e a capacidade de gestão e 

de controle do Governo sobre as ações planejadas. Sugere observar na elaboração 

dos planos a flexibilidade, tendo em vista que a realidade oferece surpresas e nem 

sempre segue a trajetória desejada ou projetada. Ressalta ainda que a importância 

de se estabelece o regime de para desempenhar as responsabilidades próprias para 

o alcance dos objetivos e metas do plano, o município precisa estar articulado às 

ações estaduais e nacionais (BORDIGNON, 2009). 

Quanto ao processo participativo de construção dos planos municipais, Rocha 

(2018, p.36) acrescenta: 

 

Entretanto, é preciso ressaltar que para ocorrer uma participação efetiva da 
comunidade na construção dos Planos não basta apenas permitir que opinem 
com relação às decisões a serem tomadas. Deve-se criar condições 
favoráveis a esta participação, de modo que a comunidade se sinta acolhida 
e ouvida, tendo como objetivo desenvolver e promover um ensino de 
qualidade, com a participação consciente do coletivo escolar e da sociedade 
civil.  

 

          Diante do exposto, é evidente a necessidade da participação da sociedade em 

todas as etapas de acompanhamento dos Planos de Educação, não somente na sua 

elaboração, como também na execução, monitoramento e avaliação, sendo essas 

temáticas abordadas no título a seguir.  

 

2.3.3 Execução, monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação 

 

           Para a compreensão dos processos de monitoramento e avaliação, faz-se 

necessário primeiramente definir e distinguir alguns conceitos. A Organização 

Internacional do Trabalho explica que o monitoramento: 

 
Serve para a prestação de contas, para o accountability e também para 
promover mudanças de cunho gerencial durante a própria implantação do 
programa, sempre com o intuito de se produzir atividades melhores, mais 
eficientes, eficazes e efetivas (OIT, 2012, p.20). 

 

           A OIT (2012, p.20), com relação a avaliação define que: 
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Avaliar uma política pública é verificar se as escolhas tomadas em uma 
determinada direção foram acertadas, é estimar o resultado de uma 
intervenção e seus efeitos em relação ao problema ou conflito que se 
pretende resolver. Como a etimologia da palavra sugere, no caso das 
políticas públicas, avaliar é atribuir valor (mérito) à uma dada intervenção 
governamental.  

 

 Avaliar tem a conotação de exercer o julgamento sobre ações, 

comportamentos, atitudes ou realizações humanas, não importa se produzidas 

individual, grupal ou institucionalmente, considerando sempre os anseios ou objetivos 

desejados (GARCIA, 2001). Ainda segundo o autor: 

 

Evidencia-se, então, ser de fundamental importância dispor-se de clara e 
precisa visão da finalidade do valor que se busca alcançar com uma 
determinada ação ou realização, para que se possa instituir critérios 
aceitáveis com os quais estas serão avaliadas. Mais ainda, é igualmente 
fundamental ter-se clareza do objetivo mesmo da avaliação, que aspectos do 
valor, da ação, da realização estarão sendo aferidos, pois as decisões que as 
validam ou as corrigem podem se dar em espaços distintos (legal, técnico, 
administrativo, político, etc.), e requerer informações e abordagens também 
distintas (GARCIA, 2001, p. 30). 

 

 Nessa concepção, a avaliação deve ser efetivada mediante a instituição de 

critérios pré estabelecidos que oportunizem o acompanhamento das ações e a sua 

efetiva execução. No entanto, Corrêa (2019) pondera que para que avaliação seja 

satisfatória é importante o monitoramento da política, com intuito de levantar dados 

que permitam a avaliação, considerando que, essas etapas nem sempre se 

apresentam desta forma, existem idas e vindas. 

  Garcia (2001, p. 29) considera que: 

 

 A avaliação tem que ser trabalhada com visão ampla, orientada por um 
julgamento de valor, algo eminentemente qualitativo, focalizada sobre 
processos complexos, em que os elementos em interação nem sempre 
produzem manifestações mensuráveis, podendo, inclusive, alguns desses 
elementos, não apresentar atributos quantificáveis.  

 

 A integração da avaliação ao processo de gestão permite a condução das 

ações para atingir os objetivos definidos e a tomada de decisões operacionais durante 

o processo. Estar permanentemente informado sobre aspectos cruciais da 

implementação de políticas públicas demanda a organização de um sistema de 

monitoramento de tudo o que for técnica e politicamente relevante (Garcia, 2001).  
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 A utilização de sistemas de monitoramento e avaliação é defendida por Jannuzi, 

(2013, p. 9) que o define como:  

 

Conjunto de processos articulados de levantamento, organização e 
disseminação de informação e conhecimento para o ciclo de gestão de 
políticas e programas públicos, dirigidos a subsidiar o aprimoramento de seu 
desenho e sua gestão, garantir mais transparência da ação governamental 
ou, ainda, prover evidências do mérito e da efetividade de políticas e 
programas. 

 

 Para contribuir com a discussão, Garcia (2001, p.33) conceitua monitoramento 

como um “processo sistemático e contínuo que, produzindo informações sintéticas e 

em tempo eficaz, permite a rápida avaliação situacional e a intervenção oportuna que 

confirma ou corrige as ações monitoradas”.  

 Nessa perspectiva, os processos de monitoramento e avaliação são 

interligados como define Jannuzzi (2014, p.32): 

 

[...] processos analíticos organicamente articulados, que se complementam 
no tempo com o propósito de subsidiar o gestor público de informações mais 
sintéticas e tempestivas sobre a operação do programa – resumidas em 
painéis ou sistemas de indicadores de monitoramento – e dados mais 
analíticos sobre o funcionamento desse, levantados nas pesquisas de 

avaliação. 

 

 Garcia (2001, p.34) afirma que “quem monitora, avalia. Quem avalia, confirma 

ou corrige, exercendo o poder de dirigir consciente e direcionalmente. O 

monitoramento requer a produção sistemática e automatizada de informações 

relevantes, precisas, sintéticas”.  

 Com base no explicitado sobre monitoramento e avaliação é possível conceber 

que os processos são dinâmicos e que sofrem interferências de acordo com o 

percurso e implementação das ações previstas pelas políticas públicas ou programas. 

No âmbito da discussão dos Planos de Educação, importante compreender a relação 

existente como processos indissociáveis e complementares, como explica Ferreira 

(2018, p. 52):  

 

A implementação de um processo de monitoramento e avaliação de Planos 
de Educação, cuja perspectiva seja a mobilização e participação social, com 
o alinhamento dos processos de gestão e das políticas de educação, 
necessita considerar que esse monitoramento e avaliação de um plano de 
educação deve ser compreendido como processo único no qual não é 
possível o monitoramento sem que, periodicamente, ocorram avaliações, 
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logo, os indicadores adequados para este acompanhamento são 
imprescindíveis e das metas definidas. 

 

O Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos Planos 

Municipais de Educação (PNE)24 em movimento esclarece que:  

 

Monitorar e avaliar são etapas que se articulam continuamente em um único 
processo, contribuem para o alcance das metas propostas, apontam as 
lacunas e eventuais mudanças necessárias no percurso e incorporam ao 
plano o caráter de flexibilidade necessário para absorver as demandas da 
sociedade (BRASIL, 2016, p. 6).  

 

Com a sanção da Lei Federal n.º 13.005/2014 e as consequentes aprovações 

dos planos municipais de educação, o acompanhamento dos mesmos foram 

instituídos como obrigatoriedade.  

Nesse processo a participação é um direito de toda a pessoa, previsto na 

Constituição Brasileira e nas normativas internacionais; é um fator de qualificação e 

aprimoramento das políticas públicas; possibilita que os planos, as políticas e os 

programas educacionais sejam construídos e implementados de forma mais 

sintonizada com as demandas sociais de um município, estado ou país, como políticas 

de Estado; mobiliza compromissos, diversifica as vozes, dinamiza o debate político e 

possibilita que a população amplie sua compreensão sobre os processos 

educacionais e os limites e desafios enfrentados pela gestão pública (DE OLHO NOS 

PLANOS, 2016) 

Dourado, Grossi Junior e Furtado (2016) apresentam algumas contribuições na 

perspectiva da mobilização e participação social, com o alinhamento dos processos 

de gestão e das políticas educação, como: a) monitoramento e a avaliação de um 

Plano de Educação como processo único em que não é possível o monitoramento 

sem que, periodicamente, ocorram avaliações; (b) mobilização e a participação da 

sociedade no acompanhamento do processo de monitoramento e avaliação dos 

planos são condições indispensáveis para garantir transparência e acesso a todas as 

informações, bem como para contribuir para o efetivo cumprimento das metas e 

estratégias; (c) os gestores da política educacional e os profissionais da Educação 

são lideranças reconhecidas no âmbito do território e, consequentemente, são 

                                            
24 Disponível em: 

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF.  
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importantes articuladores de toda ação a ser desenvolvida; (d) as equipes 

responsáveis pelo processo precisam estabelecer cronograma de trabalho com os 

respectivos responsáveis por cada uma das ações, com momentos para análise e 

replanejamento; (e) o estabelecimento de indicadores e instrumentos de gestão das 

informações a serem aferidas durante todo o trabalho realizado, com vistas à 

organização da série histórica e do banco de dados. 

 O Caderno de Orientação para Monitoramento e Avaliação dos Planos 

Municipais de Educação (PNE) em movimento, salienta a importância do 

monitoramento como um ato contínuo de observação, pelo qual são tornadas públicas 

as informações a respeito do progresso que vai sendo feito. Com relação a avaliação, 

a mesma é entendida como o ato periódico de dar valor aos resultados alcançados 

até aquele momento, às ações que estejam em andamento e àquelas que não tenham 

sido realizadas, para determinar até que ponto os objetivos estão sendo atingidos e 

para orientar a tomada de decisões. (BRASIL, 2016).   

Conforme previsto na Lei Federal n.º 13.005/2014, o monitoramento e a 

avaliação dos planos serão competência do MEC, da Comissão de Educação da 

Câmara dos Deputados e Conselho Nacional de Educação (CNE) e Fórum Nacional 

de Educação (FNE). Responsabilidades similares passarão a ser exercidas nos 

âmbitos dos estados, do Distrito Federal e municípios em relação às ações 

empreendidas pelos que atuam nesses espaços (BRASIL, 2014). O artigo 5.º da Lei 

Federal n.º 13.005/2014 que aprova o PNE cita como competências das instâncias 

acima citadas: I − divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos 

respectivos sítios institucionais da internet; II − analisar e propor políticas públicas para 

assegurar a implementação das estratégias e o cumprimento das metas; III − analisar 

e propor a revisão do percentual de investimento público em Educação.  

 

O artigo 5° da mesma Lei sugere, ainda, que sejam realizados o 
monitoramento contínuo e avaliações periódicas da efetivação e execução 
das metas do Plano, e designou para essa tarefa ao Inep, que deve a cada 
dois anos, durante o período de vigência do PNE, divulgar pesquisas que 
possam cotejar a evolução e desenvolvimento da realização das metas, por 
meio de dados sistematizados e constituídos por entes federados e 
consolidados em âmbito nacional (BRASIL, 2016, p. 12). 

 

A publicação do Ministério da Educação, Planejando a Próxima Década – 

Alinhando os Planos de Educação considera que cada ente federativo deverá 
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estabelecer uma estrutura própria de acompanhamento e avaliação, podendo as 

Diretrizes Nacionais subsidiar as metodologias nos estados e municípios. Cita que é 

de competência de cada ente instituir mecanismos necessários a execução dos 

planos, procedendo às avaliações periódicas, providenciando condições para uma 

sistemática de coleta de informações e apuração de indicadores educacionais, 

orientadores do acompanhamento e da avaliação (BRASIL, 2014) . 

 Diante do contexto da necessidade de monitoramento e avaliação dos Planos 

de Educação, Dourado; Grossi Junior e Furtado (2016, p.456) mencionam que: 

 

Como decorrência do PNE, os Planos de Educação dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios também devem ser monitorados e avaliados 
periodicamente, com a verificação do cumprimento dos dispositivos legais e 
da implementação das políticas educacionais no âmbito de cada território, 
contribuindo, assim, para a efetividade do PNE, que só logrará êxito se todos 
os planos subnacionais cumprirem com os objetivos propostos.  

 

Na avaliação permanente do Plano, a sociedade necessita saber se as metas 

estão sendo atingidas e se as estratégias estão contribuindo para isso. É necessário 

desde o início do processo definir como o plano será monitorado e avaliado, sendo 

que um dos instrumentos indispensáveis para avaliar a evolução de uma meta é o 

indicador. O indicador é um recurso metodológico para auxiliar a interpretação da 

realidade de uma forma sintética e operacional, ou seja, auxiliar no monitoramento e 

a avaliação de políticas públicas e para a pesquisa de um modo geral, visando 

traduzir, as características e transformações que ocorrem em uma dada realidade. 

(BRASIL, 2016). JANNUZI (2013, p. 13) argumenta que: 

 

Um bom conjunto de indicadores de monitoramento deve conseguir 
responder às questões avaliativas básicas, tais como: se os recursos 
financeiros e humanos estão sendo alocados, se os processos intermediários 
de contratação de serviços e adesão de agentes envolvidos na operação dos 
programas estão ocorrendo no tempo e amplitude necessários, se os 
produtos, serviços e benefícios estão chegando ao público-alvo desejado e à 
sociedade em geral. 

 

 Garcia (2001) destaca que no monitoramento é importante que os indicadores 

sejam apropriados ao processo, considerando movimentos significativos de todas as 

variáveis técnica e politicamente relevantes para a condução estratégica de um plano, 

programa, projeto ou instituição e que os mesmos são obtidos pelo processamento de 

informações baseados fontes variadas.  
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  Minayo (2009, p.85) destaca a possiblidade de utilização de vários tipos de 

indicadores para o acompanhamento dos objetivos e metas, no entanto “nenhum 

indicador pode aportar certeza absoluta quanto aos resultados de uma ação ou de um 

processo, pois sua função é apenas ser um sinalizador: indicadores são instrumentos, 

não operam por si mesmos, indicam o que devem indicar”.  

Dessa forma, o Ministério da Educação, sugere para o monitoramento e 

avaliação dos planos a utilização de alguns indicadores e fontes. De acordo com MEC 

(2016) os indicadores têm o papel de acompanharem o plano, isso exige que eles 

sejam estáveis de modo que alterações em seus valores decorram de mudanças na 

própria realidade e não nos métodos do indicador e que possam possibilitar análises 

sobre a melhora ou não das condições educacionais ao longo da vigência do plano. 

Um dos desafios apontados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira no documento intitulado Construindo Indicadores 

Educacionais nos municípios é a obtenção de dados estatísticos com periodicidade e 

consistência suficientes para a construção de indicadores considerados relevantes. 

Destaca-se a dificuldade dos municípios na coleta e organização de estatísticas, 

sendo apresentada como alternativa a utilização de dados oriundos de pesquisas 

nacionais com abrangência municipal (BRASIL, 2016). 

Nessa perspectiva, para a sistemática de acompanhamento dos planos, o MEC 

orienta para a utilização de fichas e modelos de relatórios constantes no Caderno de 

Relatório de Monitoramento e Avaliação dos Planos de Educação, ou disponíveis no 

sítio do PNE Em Movimento, no link Monitoramento e Avaliação do PME. 

Os modelos de fichas que seguem discriminados são sugestão para emissão 

dos relatórios: 

 

Figura 1 - Ficha de Monitoramento do Plano Municipal de Educação - Parte A  

Fonte: PNE em Movimento Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos Planos 
Municipais de Educação (2016)  
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Figura 2 - Ficha de Monitoramento do Plano Municipal de Educação - Parte B  

 
Fonte: PNE em Movimento Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos Planos 
Municipais de Educação (2016). 

 

Figura 3 - Ficha de Monitoramento do Plano Municipal de Educação – Parte C  

Fonte: PNE em Movimento Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos Planos 
Municipais de Educação (2016) 

 

As fichas apresentadas descrevem as metas com todas as suas respectivas 

estratégias, bem como a previsão dos prazos e orçamentos e o resultado dos 

indicadores por ano, permitindo assim o acompanhamento do PME.  

Para auxiliar no monitoramento dos Planos de Educação, o MEC criou o sítio 

institucional do Painel do Monitoramento do PNE, onde constam todas as metas 

previstas, percentual de atendimento registrado por meio de indicadores, bem como 

a situação atual da meta. O sistema permite a consulta dos municípios, estados e o 

Brasil, fazendo comparações dos percentuais das esferas. 
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Figura 4 - Painel de Monitoramento de Monitoramento do PNE 

Fonte: Painel de indicadores do Plano Municipal de Educação(2021) 

 

 A Figura 4 apresenta a discriminação de todas as metas do PNE e podem ser 

consultadas todas as informações e dados sobre as mesmas. 

 

Figura 5 - Painel de Monitoramento de Monitoramento do PNE  

Fonte: PNE em Movimento (2021). 

 

A Figura 5 apresenta o monitoramento do PNE que pode ser consultado de 

acordo com a Linha de Base do INEP, apresentando as opções de 2014, 2016 e 2018. 
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As figuras demonstram a forma como são apresentadas as metas do PNE, bem 

como os indicadores constantes em cada meta e que proporcionam a 

acompanhamento dos planos. Vale salientar que os monitoramentos específicos de 

estado e município não estão atualizados, somente em nível nacional é possível 

encontrar os gráficos dos resultados. 

Outro importante espaço de discussão e avaliação do PME são as Audiências 

Públicas e Conferências que propõem debates sobre temas educacionais dos 

municípios, com participação dos diversos atores interessados. As audiências 

públicas permitem subsidiar os debates sobre os resultados alcançados e 

consolidados, sendo importante a ampla divulgação da realização.  

A Conferência de Educação é um dos instrumentos de participação social 

utilizados para acompanhamento da política educacional nas esferas federal, estadual 

e municipal, onde são oportunizados debate de políticas públicas, sendo organizados 

grupos de trabalho para discussões e apresentações de propostas que serão votadas 

na Plenária Final. 

O documento final da Conferência Nacional de Educação (2014) ressalta a 

relevância das conferências de educação, nos últimos anos, em âmbito nacional, 

estadual, distrital e municipal, constituindo-se em espaços de intervenção, em que é 

possível a criação de novos horizontes e que possibilitam a efetiva participação 

coletiva, buscando respostas novas a problemas sociais e educacionais, com o 

objetivo de superar desigualdades sociais (CONAE, 2014) 

Dourado, Grossi Junior e Furtado (2016) mencionam que as Conferências 

Nacionais de Educação (CONAE) realizadas nos anos de 2010 e 2014 se mostraram 

eficazes para a aproximação da sociedade na proposição, avaliação e defesa de 

planejamento orgânico para as políticas educacionais. A edição da CONAE  2010 e 

2014 foram precedidas pelas conferências municipais e intermunicipais, discutindo 

várias temáticas importantes que impactaram o processo da construção do PNE. 

 A II Conferência Nacional da Educação efetivada no período de 28 de março a 

1.º de abril de 2010, em Brasília, com o tema CONAE: Construindo o Sistema Nacional 

Articulado: O Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação, 

constituiu-se num acontecimento ímpar na história das políticas públicas do setor 

educacional no Brasil e contou com intensa participação da sociedade civil, de 

agentes públicos, entidades de classe, estudantes, profissionais da Educação e 
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pais/mães (ou responsáveis) de estudantes. Os resultados desse processo 

expressam as lutas desencadeadas no País por meio de inúmeros movimentos 

sociopolíticos e educacionais. A mobilização desencadeada nos municípios e as 

iniciativas crescentes e democráticas por maior participação, envolveu as 

conferências municipais, distrital e estaduais, assegurando mais representatividade e 

participação ampliada na Conferência Nacional (CONAE, 2010). 

Destaca- se ainda a II Conferência Nacional de Educação (CONAE) realizada 

no período de 19 a 23 de novembro de 2014, com o tema O PNE na Articulação do 

Sistema Nacional de Educação: Participação Popular, Cooperação Federativa e 

Regime de Colaboração, que também garantiu a ampla participação popular nas 

discussões entre educadores e entidades da sociedade civil organizada 

comprometida com a educação, resultando na síntese de deliberações e referencial 

para a aprovação do Plano Nacional de Educação, Lei n.º 13.005, de maio de 2014 

(CONAE, 2014). 

A III Conferência Nacional de Educação foi convocada pelo decreto federal de 

26 de abril de 2017, na cidade de Brasília, Distrito Federal, no período de 21 a 23 de 

novembro de 2018, tendo como tema: A Consolidação do Sistema Nacional de 

Educação – SNE e o Plano Nacional de Educação - PNE: monitoramento, avaliação 

e proposição de políticas para a garantia do direito à educação de qualidade social, 

pública, gratuita e laica (BRASIL, 2017). 

Ressalta-se ainda a previsão de realização da IV CONAE, de acordo com 

Regimento Interno do Fórum Nacional de Educação (FEE), para a data de 23 a 25 de 

novembro de 2022 que terá como tema Inclusão, equidade e qualidade: compromisso 

com o futuro da Educação brasileira. São objetivos da IV CONAE: 

 

 I - avaliar a implementação do PNE, com destaque específico ao 
cumprimento das metas e das estratégias intermediárias, sem prescindir de 
uma análise global do plano; II - avaliar a implementação dos planos 
estaduais, distrital e municipais de educação, os avanços e os desafios para 
as políticas públicas educacionais. III – conclamar a sociedade brasileira para 
a elaboração e aprovação do novo PNE 2024-2034 (FME, 2021). 

 

Importante salientar, que as Conferências Nacionais de Educação na trajetória 

histórica, desempenham função primordial para a efetivação da participação e 

constituem-se em: 
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Espaço social de discussão da educação brasileira, articulando os/as 
diferentes agentes institucionais, da sociedade civil e dos governos (federal, 
estaduais/DF e municipais), em prol da construção de um projeto e de um 
Sistema Nacional de Educação, como política de Estado (CONAE, 2014, 
p.12). 

 

A mobilização para os processos de construção, execução, monitoramento e 

avaliação do PME torna-se imprescindível. De acordo com OLIVEIRA (2014, p. 159):  

 

A participação da sociedade torna-se importante para garantir a sua 
efetivação, através de acompanhamento e avaliação, para que os ideais que 
norteiam a elaboração configurem-se em mecanismos de compromisso com 
a continuidade das políticas educacionais de cada Município. 

 

 Assim, para que os processos participativos de fato ocorram, é imprescindível 

promover ações que permitam a visibilidade aos Planos Municipais de Educação. 

Contribuindo com essa discussão, Farias (2016) demonstra a preocupação com a falta 

de publicidade sobre as ações de monitoramento do PME, destacando que isso pode 

afastá-lo do centro das discussões na sociedade e do cotidiano municipal, tendo em 

vista que a falta de informação à população compromete a participação. 

 Diante dessa perspectiva, ressalta-se a relevância de ações como as 

audiências públicas, conferências municipais, discussões junto as instituições de 

ensino, bem como a ampla divulgação por meio dos portais de transparência dos 

municípios, com informações relacionados ao PME e a disponibilização de relatórios 

de monitoramento e avaliação. Farias (2016, p. 43), salienta que: 

 

O princípio da transparência é um dos catalizadores da participação social, 
ainda mais quando associado ao princípio da publicidade das ações de 
gestão. A construção de portais públicos, bem como a criação de audiências 
públicas semestrais para acompanhamento da aplicação de estratégias para 
o cumprimento das metas a serem desenvolvidas, surgem como sugestões 
de abordagem participativa no monitoramento do PME. 

 

 Farias (2016) ressalta ainda como urgente a elaboração de sites específicas 

para divulgação do PME, as quais devem estar em evidência nas aberturas dos sites 

do poder executivo, como o objetivo de dar publicidade ao plano. 

De acordo com o que foi apresentado, pode-se concluir que quanto ao processo 

de monitoramento e avaliação, não existe fórmula pronta que possa ser replicada em 

todos os lugares, mas, sim, a necessidade de que todos os cidadãos, principalmente 

os gestores e profissionais da Educação, articulados aos responsáveis legais por esse 
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processo, possam efetivar tudo que foi pensado, discutido e transformado em lei, que, 

em realidade, consta dos Planos de Educação, e de que os ajustes necessários sejam 

feitos no percurso (DOURADO, GROSSI JUNIOR E FURTADO, 2016). 

A discussão que segue aborda as contribuições dos Fóruns e Conselhos de 

Educação, bem como do Tribunal de Contas de Santa Catarina, apresentando as 

principais atribuições dos órgãos de controle social.  

 

2.3.4 Controle social: Atribuição dos Fóruns de Educação, Conselhos Municipais de 

Educação, Tribunais de Conta e Ministério Público      

 

Os mecanismos de participação e gestão democrática na elaboração e 

avaliação do PME devem estar presentes nas diferentes esferas e espaços 

educativos, escolares ou não. Assim, é um desafio para os gestores romper com a 

lógica da participação restrita e isso requer a superação dos processos que não 

garantem o controle social dos processos educativos, o compartilhamento das 

decisões e do poder. Faz-se necessário garantir a participação popular, em diálogo 

com os movimentos sociais e o controle social da educação para lograr processos 

formativos emancipatórios (CONAE, 2014). 

 

É preciso romper com as práticas autoritárias e centralizadoras ainda 
arraigadas na cultura política da sociedade e demarcada pelas desigualdades 
sociais, para uma tomada de decisão, especialmente no campo educacional, 
adotando o princípio da gestão democrática nos sistemas de ensino e 
proporcionando o efetivo fortalecimento dos diversos segmentos da 
comunidade escolar, garantindo autonomia aos gestores, à comunidade 
escolar, aos trabalhadores da educação e afins, compartilhando as decisões 
de forma democrática, por meio da participação popular (CONAE, 2014). 

 

De acordo com Raimann (2020) o controle social é relevante e pode contribuir 

para a governança, pois é uma forma do cidadão fiscalizar os serviços prestados pelo 

poder público e nessa perspectiva, a educação se torna um serviço, e não um bem 

social, sendo controlada pelo cidadão/usuário. 

Raimann (2020) salienta ainda que a participação social se constitui em 

instrumento de controle social e político do Estado pela sociedade e que no caso do 

PME pode possibilitar a definição de rumos e critérios para a ação pública, na busca 

de uma educação de qualidade socialmente referenciada. 

          Oliveira (2014, p. 165-166) complementa: 
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No município, o controle das políticas educacionais e da execução do Plano 
Municipal, pode ser realizada individualmente por qualquer cidadão, no 
entanto, a organização sob a forma de colegiado, reunindo um grupo de 
pessoas com o mesmo fim, oportuniza a participação, permitindo o exercício 
da cidadania para o estabelecimento de uma sociedade democrática. 

 

 Na perspectiva de oportunizar a participação tanto na forma individual, como 

coletiva, destaca-se o papel das Conferências de Educação que representam 

oportunidades de construção, ampliação, implementação, efetivação e garantia de 

espaços democráticos de controle social e de tomada de decisão que favoreçam o 

processo de interlocução e o diálogo entre os setores da sociedade, buscando 

construir consensos e sínteses entre os diversos interesses e visões que favoreçam 

as decisões coletivas. A realização periódica de edições da Conferência Nacional de 

Educação coloca-se como espaço fundamental para a consolidação da participação 

ampla e para a efetivação de políticas de estado no Brasil (CONAE, 2010). 

 No cenário de discussão de construção e implementação dos Planos de 

Educação, os Fóruns de Educação, Conselhos Municipais de Educação e Tribunais 

de Conta também desempenham atribuição importante como instâncias de 

acompanhamento da execução das metas e estratégias prevista no PME. 

A Lei Federal n.º 13.005/2014 no Art. 5.º prevê que a execução do PNE e o 

cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e de avaliações 

periódicas, realizados pelo Ministério da Educação (MEC): Comissão de Educação da 

Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado 

Federal; Conselho Nacional de Educação (CNE) e Fórum Nacional de Educação. 

O Art. 6.º da referida lei, dispõe ainda sobre a realização de pelo menos  duas 

conferências nacionais de educação até o final do decênio, as quais devem ser 

articuladas e coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação que também terá a 

atribuição de acompanhar a execução do PNE e o cumprimento de suas metas, além 

de promover a articulação das Conferências Nacionais de Educação com as 

conferências regionais, estaduais e municipais que as precederem e subsidiar a 

elaboração do Plano Nacional de Educação para o decênio subsequente (BRASIL, 

2014). 

O art. 214 da Constituição Federal de 1988 prevê que o Sistema Nacional de 

Educação atuará em regime de colaboração e suas ações serão orientadas pelo Plano 

Nacional de Educação. Assim, em nível municipal, de acordo com as leis que instituem 
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os Planos de Educação, o acompanhamento será realizado pelas instâncias 

municipais, sendo as Secretarias Municipais de Educação, Fórum Municipal e 

Conselho Municipal de Educação. 

Duarte (2012) ressalta a relevância dos fóruns atuantes no sistema educacional 

brasileiro, pontuando que a influência dessas entidades não se faz, apenas, como 

ação concertada e uniforme na defesa de interesses legítimos, mas como portadores 

de práticas discursivas desiguais e em conflito. A partir dessas mediações e por 

compreensões diversas da articulação entre educação e desenvolvimento podem 

contribuir na formulação de instrumentos políticos para agir sobre o sistema 

educacional. 

Os Fóruns de Educação, de acordo com Oliveira (2017, p. 78) podem: 

 

[...] contribuir na promoção de importantes mudanças no cenário educacional 
tanto em nível nacional como estadual e municipal, em defesa de uma 
educação de qualidade social, caracterizando-se por sua permanência, por 
ser democrático, suprapartidário, órgão de Estado, atuante e aberto a 
participação popular. 

 

Oliveira (2017, p. 88) acrescenta que “os fóruns assumem um importante papel 

na medida em que articulam os diferentes anseios com vistas à um planejamento 

participativo na formulação dos planos decenais de educação e em seu 

monitoramento”.  

De acordo com o Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos 

Planos Municipais de Educação “torna-se necessário que o Conselho Municipal de 

Educação (CME) e o Fórum Municipal de Educação (FME) sejam partícipes da 

comissão, contribuindo assim com a mobilização e a participação social no processo” 

(BRASIL, 2016, p. 7). 

Oliveira (2014) destaca que diante das suas diversas funções, consultiva, 

normativa, deliberativa, entre outras, não é papel do CME coordenar a elaboração do 

PME no Município, no entanto, como órgão colegiado, constituem suas competências 

a elaboração, a implantação e o acompanhamento do mesmo. A decisão de elaborar 

o Plano está conferida aos Poderes Executivo e Legislativo e a coordenação, à 

Secretaria Municipal de Educação ou órgão semelhante. 

O Conselho Municipal de Educação é um órgão colegiado de participação 

social e segundo Ferreira (2018, p. 24) “é normativo, consultivo, deliberativo e 
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fiscalizador das políticas públicas municipais para a educação, devendo constituir-se 

em um instrumento de assessoramento, com autonomia e clareza do seu papel”. 

Ferreira (2018, p. 24) aponta ainda como objetivos do Conselho Municipal de 

Educação: 

 

Assegurar a participação dos diferentes segmentos da sociedade, como 
mecanismo de gestão colegiada e democrática; consolidar uma estrutura 
educacional que assegure a aprendizagem escolar e a participação coletiva 
no planejamento, monitoramento e avaliação das ações educacionais, nas 
dimensões administrativa e pedagógica do sistema público municipal; ampliar 
a capacidade de compreender e interpretar  a legislação educacional e 
participar da formulação, implementação e monitoramento das políticas 
públicas municipais, enquanto expressão da vontade da sociedade. 

 

Nessa concepção, está explícita a função dos Conselhos Municipais de 

Educação como partícipes nos processos de monitoramento e avaliação das políticas 

públicas. Assim, “o CME se constitui como organismo fundamental para os sistemas 

de educação, na medida em que agrega os diferentes segmentos da sociedade na 

proposição e avaliação das políticas públicas de educação, incluindo o PME” 

(FERREIRA, 2018, p. 25). 

Corrêa (2019, p. 33) contribuindo com as discussões das atribuições do CME 

aponta: 

 

O controle social na educação implica em relações entre as instâncias do 
poder público e a comunidade, entretanto é impossível tratar a qualidade de 
ensino sem relacioná-la à discussão de controle social. Assim, entre os 
múltiplos espaços de participação que devem ser ocupados, pode-se 
evidenciar a importância dos Conselhos e, em especial, dos Conselhos 
Municipais de Educação, que são os espaços nos quais, de maneira 
articulada, a comunidade venha ter “vez e voz”, nas discussões quanto à 
qualidade da educação e quanto a efetivação das ações dos Planos 
Municipais de Educação. 

 

 Raimann (2020, p. 816) destaca a ideia do CME enquanto órgão que pode 

possibilitar a participação social e atuar na mediação de conflitos:  

 

Apesar de o Conselho Municipal de Educação ser um órgão instituído pelo 
poder público, sua atuação na implementação e controle social do PME, em 
uma perspectiva democrática, mediando interesses e conflitos, pode ampliar 
ações de natureza social, enfrentando e combatendo as ações burocráticas 
do Estado que, via de regra, exerce forte controle gerencial em suas ações. 
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 Os conselhos se constituem como espaços democráticos para discussão e 

tomada de decisões. Nesse sentido, Ferreira (2018, p. 86) enfatiza que o CME é um 

órgão público voltado para garantir o direito constitucional e que os conselheiros 

ingressam no âmbito de um interesse público cujo fundamento é o direito à Educação 

das pessoas que buscam a educação escolar. 

Oliveira (2014) complementa que o CME ocupa, um papel importante como 

participante (não como centralizador), tanto na elaboração como na implementação 

das metas e diretrizes, incentivando a avaliação da execução. É fundamental para a 

elaboração do PME, o acompanhamento, no desenvolvimento e na avaliação das 

metas estabelecidas para o município, e, além disso, representa um marco referencial 

no processo de municipalização e na gestão democrática da Educação Municipal. 

Com relação a presença no corpo das leis municipais do CME como um dos 

atores para efetivar o monitoramento do PME, Souza; Alcântara (2017, p. 499) 

salientam isso é “um ponto positivo, visto que, a um só tempo, fortalece, do ponto de 

vista jurídico, o CME, órgão colegiado, nesse monitoramento, e possibilita a realização 

de uma cultura política democrática no campo da gestão pública”. 

Diante do exposto, observa-se que cumpre aos Conselhos de Educação, 

efetivar ações compartilhadas com as Secretarias de Educação, Fóruns Municipais 

de Educação e demais responsáveis pela tarela de monitoramento e avaliação dos 

Planos de Educação.  

Na conjuntura de acompanhamento da execução dos Planos de Educação, 

também é conferida aos Tribunais de Contas do Estado de Santa Catarina a 

responsabilidade de proceder monitoramentos e avaliações, de acordo com a Lei 

Federal n.º 13.005/2014, estratégia 20.4: 

 

Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos 
do parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar n.º 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 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 (BRASIL, 2014, n.p.). 
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Na perspectiva de cumprimento da Meta 20, foram realizadas algumas ações 

de cooperação, como expressa o Manual do Índice de Efetividade da Gestão 

Municipal de Santa Catarina (2016, p. 4): 

 

[...] com o objetivo de desenvolver ações cooperadas para a verificação dos 
Planos Nacional, Estaduais e Municipais de Educação, a Associação 
Nacional dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), o 
Ministério da Educação (MEC), o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE) e o Instituto Rui Barbosa (IRB) firmaram em março deste 
ano acordo de cooperação técnica. 

 

 O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no Relatório 

correspondente a 1.ª Etapa (Período 29.04.2016 a 02.03.2019) de Gestão da 

Execução do Acordo de Cooperação Técnica Associação dos Membros dos Tribunais 

de Contas do Brasil (Atricon), Ministério da Educação (MEC), Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE) e o Instituto Rui Barbosa (IRB) no âmbito do 

Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina (TCE/SC), se manifesta com relação 

aos órgãos de controle:  

 

Os órgãos de controle devem somar esforços e utilizar das suas 
competências tanto para induzir o poder público a adotar medidas de gestão 
capazes de garantir o cumprimento das diretrizes, metas e estratégias dos 
Planos de Educação, como para apurar fatos e identificar responsáveis por 
ilícitos praticados no manejo dos recursos destinados à educação (SANTA 
CATARINA, 2019, p. 9). 

.  

Sendo assim, o Tribunal de Contas de Santa Catarina criou um Grupo de 

Trabalho de Apoio à Fiscalização em Educação (GTAFE) fazendo planejamento de 

atuação junto aos municípios com efetiva fiscalização a partir do ano de 2017. 

Registra-se aqui que no caso da Região da AMPLANORTE, Canoinhas foi o município 

selecionado que passou por auditoria com instauração de processo administrativo, o 

qual é apreciado por auditores que após emitem uma decisão contendo 

determinações e recomendações ao município. 

O Tribunal de Contas de Santas Catarina instituiu o projeto TCE Educação, 

cujas ações, prazos e responsáveis foram definidos pela portaria n.º TC-0374, de 24 

de agosto de 2018. No entanto, o projeto nasce antes mesmo da sua aprovação pela 

portaria especificada, assim como as primeiras ações voltadas para a fiscalização dos 

Planos de Educação são anteriores ao Planejamento Estratégico 2017-2022 (BRASIL, 

2019). 
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 De acordo com o Relatório correspondente a 1.ª Etapa (29.04.2016 a 

02.03.2019) de Gestão da Execução do Acordo de Cooperação Técnica Atricon, MEC, 

FNDE e IRB, o TCE Educação é: 

 

Um conjunto de ações integradas do TCE/SC destinado à implementação da 
fiscalização financeira, orçamentária, operacional e patrimonial voltada à 
execução dos Planos Nacional, Estadual e Municipais de Educação, bem 
como à ampliação dos mecanismos de transparência da aplicação dos 
recursos públicos destinados à área. Compõe-se de cinco vetores:  
1) monitoramento de metas e estratégias dos Planos de Educação; 
2) planejamento e execução da fiscalização; 
3) análise do planejamento e execução dos orçamentos da educação; 
4) capacitação e orientação para gestores públicos e membros de conselhos 
da área da educação; e 
5) transparência, controle social e relacionamento com a sociedade civil 
(SANTA CATARINA, 2019, p.14). 

 
De acordo com o constante no relatório, o Tribunal de Contas de Santa 

Catarina, em suas atribuições, destaca a fiscalização da execução dos planos 

municipais de educação e a garantia da vinculação dos investimentos financeiros para 

cumprimento das metas e estratégias previstas. Assim, ações são realizadas para 

esse cumprimento, como levantamento da situação dos 295 municípios catarinenses 

quanto à execução dos Planos Municipais de Educação, tendo como objetivo verificar 

se as prefeituras estão seguindo as diretrizes, metas e estratégias para a implantação 

da política educacional prevista no Plano Nacional de Educação para o período 

2014/2024. 

Destaca-se ainda a inclusão de questões sobre os Planos de Educação na 

Prestação de Contas dos municípios. No entanto, no Relatório de Gestão (2016-2019) 

o Tribunal de Contas de Santa Catarina destaca que: 

 

Para que o desafio proposto seja vencido é fundamental ir além da mera 
avaliação, nos processos de contas, das taxas de atendimento das metas, 
principalmente porque essa informação apenas adquire relevância para o 
controle externo quando associada a outros elementos. É por esse motivo 
que o TCE/SC vem caminhando em direção a um controle de resultados, que 
faça o cotejo entre a evolução/involução das taxas relacionadas às metas e 
o planejamento e a execução orçamentária e financeira. Para isso, Estado e 
municípios deverão redimensionar a sua forma de planejar o orçamento, 
conectando- o com os Planos de Educação e estabelecendo metas físicas 
consentâneas com os mesmos. (SANTA CATARINA, 2019, p. 34). 

 

  Com base no exposto, há um grande empenho dos Tribunais de Contas 

para que as metas e estratégias previstas nos Planos de Educação sejam efetivadas 
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por parte dos governos municipais. No entanto, não é responsabilidade apenas do 

TCE, mas sim de todos os envolvidos no processo. Assim, em 2019, foi celebrado o 

Acordo de Cooperação Técnica n.º 007/2019 entre Tribunal de Contas de Santa 

Catarina, Ministério Público de Contas do Estado de Santa Catarina, a Assembleia 

Legislativa do Estado de Santa Catarina, o Poder Executivo do Estado de Santa 

Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Educação, a Fundação Universitária 

do Estado de Santa Catarina, a Federação Catarinense de Municípios, a União 

Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação de Santa Catarina, o Conselho 

Estadual de Educação de Santa Catarina e a União Nacional dos Conselhos 

Municipais de Educação.   

 O acordo prevê que a partir de base de dados comum, seja desenvolvido 

painéis eletrônicos de acompanhamento e execução dos Planos Estadual e 

Municipais de Educação em Santa Catarina, para fins de gestão, controle e incentivo 

ao controle social. (SANTA CATARINA, 2019).  

 De acordo com o Acordo de Cooperação Técnica citado, o Ministério Público 

do Estado  de Santa Catarina (TCE/SC) também  possui a atribuição de acompanhar 

a execução dos Planos de Educação. Em consulta ao portal do Ministério Público do 

Estado de Santa Catarina25, consta-se que o mesmo desenvolve atividades, entre elas 

um programa intitulado Relatório de Monitoramento dos Planos Municipais de 

Educação, vinculado ao objetivo da execução dos Planos Estadual e Municipais de 

Educação, naquilo que se refere às atribuições do Ministério Público, e cujas metas 

sejam mensuráveis estatisticamente. Os relatórios apresentam dados dos 295 

Municípios de Santa Catarina relacionados a taxa líquida de atendimento, em creche 

e pré-escola, das crianças de zero a cinco anos de idade residentes em cada 

Município (MPSC, 2021). 

 No sítio institucional também está disponível o Relatório de Monitoramento do 

Planos Municipal de Educação26 onde constam todas as atividades desenvolvidas em 

todas as áreas de atuação do MPSC. O acompanhamento dos Planos Estadual e 

Municipais de Educação, naquilo que se relaciona às atribuições do Ministério Público, 

está especificado nas iniciativas complementares. O relatório explica que ocorreu   

parceria com o Tribunal de Contas do Estado e com o Ministério Público de Contas 

                                            
25Disponível em: https://portal.mpsc.mp.br/ 
26 Disponível em: https://portal.mpsc.mp.br/home/relatorio-de-gestao-institucional 
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na iniciativa de monitorar o cumprimento das metas relacionadas aos Planos de 

Educação dos 295 municípios catarinenses, com ênfase, num primeiro momento, na 

regularização de atendimento em creches e pré-escolas de acordo com cada Plano 

Municipal de Educação (MPSC, 2021, p. 119). 

 

O objetivo específico do programa é o de fornecer diagnósticos atuais e 
instantâneos aos Promotores de Justiça e à sociedade, a partir de indicadores 
coletados em bancos de dados oficias, de forma a possibilitar o 
acompanhamento e execução dos Planos Municipais e Estadual de 
Educação, bem como a priorização da educação no orçamento público, 

naquilo que se refere às atribuições do Ministério Público (MPSC, 2021, p. 
119). 

 

 O Relatório de Monitoramento do Planos Municipal de Educação apresenta 

ainda ações desenvolvidas no ano de 2019, entre elas: finalização dos painéis de 

monitoramento da Meta 1 dos Planos Municipais; assinatura do Acordo de 

Cooperação Técnica com TCE/SC, MPC/SC, ALESC, Governo do Estado, UDESC, 

FECAM, UNDIME/SC, CEE/SC e UNCME/SC, com a finalidade de, a partir de uma 

base comum de dados, desenvolver painéis eletrônicos de acompanhamento da 

execução dos Planos Estadual e Municipais de Educação em Santa Catarina; c) 

elaboração de painel de Business Intelligence para as metas relacionadas ao Ensino 

Fundamental, Ensino Médio, Qualidade e Financiamento da Educação, que permitem 

o diagnóstico amplo e aprofundado de vários aspectos da Educação no Estado de 

Santa Catarina; d) lançamento do Relatório de Monitoramento do Plano Municipal de 

Educação no Encontro Estadual dos Promotores de Justiça da Infância e Juventude, 

da Educação e da Família. Em 2020, apresenta as seguintes ações desenvolvidas: a) 

atualização dos Painéis de Monitoramento da Meta 1 dos Planos Municipais de 

Educação (Educação Infantil); Criação e finalização do painel de Monitoramento da 

Meta 2 dos Planos Municipais de Educação (Ensino Fundamental); c) Elaboração de 

painel de Business Intelligence para as metas relacionadas ao Ensino Médio, 

Qualidade e Financiamento da Educação, que permitem o diagnóstico amplo e 

aprofundado de vários aspectos da Educação no Estado de Santa Catarina; d) 

elaboração de documentos para a instauração de procedimento extrajudicial nas 

Promotorias de Justiça do Estado para monitoramento do desempenho dos 

municípios em relação ao cumprimento das Metas do Plano Municipal de Educação 
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com foco na atuação resolutiva, a partir de dados atuais e voltada ao monitoramento 

dos resultados efetivos na Educação (MPSC, 2021). 

Em face ao exposto sobre o órgãos de controle social,  cabe salientar a 

relevância dos mesmos no processo de acompanhamento do PME, como instâncias 

para auxiliar na concretização das metas e estratégias, bem como a importância do 

estabelecimento de ações conjuntas, por meio da celebração de acordos técnicos, 

com o envolvimento de todos os segmentos ligados a área da educação e da 

fiscalização social. 

O capítulo destacou as experiências e trajetória histórica de planejamentos e 

Planos de Educação no Brasil, evidenciando a relevância da participação em todos os 

momentos do processo, tanto na elaboração, como na execução, monitoramento e 

avaliação.  

Ressaltou ainda o papel primordial dos órgãos de controle social no 

acompanhamento dos PME, especificando as atribuições dos Fóruns de Educação, 

Conselhos Municipais de Educação e tribunais de conta. A tarefa de efetivação dos 

Planos de Educação é coletiva, evidenciando a necessidade de todas as instâncias 

envolvidas fazerem a sua parte. 

A efetivação das metas e estratégias previstas nos Planos de Educação, por 

meio da realização de ações desenvolvidas, conforme as esferas de governo, leva-

nos a pensar sobre as contribuições dos PME para o desenvolvimento de uma região, 

sendo esse o tema abordado no próximo capítulo. 

 

2.4 EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

A presente unidade tem por objetivo conceituar educação e desenvolvimento 

regional a partir da concepção de autores, bem como evidenciar as relações entre 

ambos. Destaca-se a Educação como fenômeno próprio dos seres humanos e um 

direito de todo cidadão, que pode interferir no ambiente em que vive, com 

possibilidades de transformá-lo.Em vista disso, serão realizadas considerações sobre 

a influência da Educação para o desenvolvimento regional, bem como o papel do 

estado em liderar o processo de planejamento e execução de ações educacionais, 

com a finalidade de ofertar educação de qualidade aos indivíduos do território.  
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No contexto de construção de planejamentos, será abordada a experiência da 

elaboração do Plano de Desenvolvimento Regional (PDR) do Planalto Norte 

Catarinense, o qual é resultado de um esforço coletivo para reverter o quadro de 

baixos índices sociais e econômicos existentes na região. A partir da realização do 

diagnóstico, do levantamento e seleção dos principais problemas da região, da 

identificação das oportunidades e desafios foram definidos projetos para atingir 

objetivos estratégicos e metas para implementação das ações nos municípios que 

integram a AMPLANORTE. 

Para subsidiar os estudos relacionados a relevância da educação para o 

desenvolvimento regional é importante conceitualizar os termos, respaldado em 

alguns autores. Saviani (2015, p. 286) concebe a educação como um fenômeno 

próprio dos seres humanos. 

 

[...] a compreensão da natureza da educação passa pela compreensão da 
natureza humana [...] diferentemente dos outros animais, que se adaptam à 
realidade natural tendo a sua existência garantida naturalmente, o homem 
necessita produzir continuamente sua própria existência. Para tanto, em lugar 
de se adaptar à natureza, ele tem que adaptar a natureza a si, isto é, 
transformá-la. E isto é feito pelo trabalho. Portanto, o que diferencia o homem 
dos outros animais é o trabalho. E o trabalho se instaura a partir do momento 
em que seu agente antecipa mentalmente a finalidade da ação. 
Consequentemente, o trabalho não é qualquer tipo da atividade, mas uma 
ação adequada a finalidades. É, pois, uma ação intencional. 

 

 Na concepção de Saviani constata-se que o trabalho diferencia os seres 

humanos dos animais, é uma ação intencional, pode transformar a realidade e que, 

portanto, é, ao mesmo tempo, uma exigência de e para o processo de trabalho, bem 

como é, ela própria, um processo de trabalho (SAVIANI, 2015). 

 Vieira; Santos (2019) corroboram com o pensamento apresentado, citando que 

assim como o trabalho, a educação coincide com a própria existência humana e que 

o homem para se estabelecer na natureza precisou adaptá-la a si, e nesse processo 

e no decorrer da evolução humana a sociedade adaptou, modificou e evoluiu o 

trabalho. 

Quanto a especificidade da educação Saviani (2015, p. 286) aponta:  

 

A compreensão da natureza da educação enquanto um trabalho não-material 
cujo produto não se separa do ato de produção nos permite situar a 
especificidade da educação como referida aos conhecimentos, ideais, 
conceitos, valores, atitudes, hábitos, símbolos sob o aspecto de elementos 
necessários à formação da humanidade em cada indivíduo singular, na forma 
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de uma segunda natureza, que se produz, deliberada e intencionalmente, 
através de relações pedagógicas historicamente determinadas que se travam 

entre os homens. 

 

Para Vieira; Santos (2019) é preciso considerar que a Educação varia de 

acordo com as necessidades e do contexto social, apresenta particularidades em cada 

momento histórico, embora sua função permeie todo o desenvolvimento histórico dos 

homens. O conhecimento é produzido a partir de uma construção coletiva e este 

historicamente acumulado deve servir a transformação social que se apresenta pelas 

vivências e experiências. 

Na concepção de Gadotti (2005) a Educação é um dos requisitos fundamentais 

para que os indivíduos tenham acesso ao conjunto de bens e serviços disponíveis na 

sociedade. Ela é um direito de todo ser humano como condição necessária para ele 

usufruir de outros direitos constituídos numa sociedade democrática.  

Vieira; Santos (2019) complementam que a Educação deve promover a 

formação e o desenvolvimento humano integral dos alunos, propondo um ensino para 

além da transmissão de conteúdo, onde os alunos sejam capazes de construir uma 

sociedade mais justa, ética, democrática, sustentável e solidária. Nesse sentido, 

Freire (2001) afirma que a desconsideração total pela formação integral do ser 

humano fortalece a maneira autoritária de falar de cima para baixo. Enfatiza que 

“ensinar não é transferir inteligência do objeto ao aluno, mas instigá-lo no sentido de 

que como sujeito cognoscente se torne capaz de intelegir e comunicar o inteligido” 

(FREIRE, 2001, p. 45). 

Freire (2001, p.10) destaca a importância da Educação: 

 

Como processo de conhecimento, formação política, manifestação ética, 
procura da boniteza, capacitação científica e técnica, a educação é prática 
indispensável aos seres humanos e deles específica na História como 
movimento, como luta.  

 

Freire (2001, p. 13) discute também a questão das cidades educativas, 

trazendo as seguintes contribuições: 

 

  A Cidade se faz educativa pela necessidade de educar, de aprender, de 
ensinar, de conhecer, de criar, de sonhar, de imaginar de que todos nós, 
mulheres e homens, impregnamos seus campos, suas montanhas, seus 
vales, seus rios, impregnamos suas ruas, suas praças, suas fontes, suas 
casas, seus edifícios, deixando em tudo o selo de certo tempo, o estilo, o 
gosto de certa época. A Cidade é cultura, criação, não só pelo que fazemos 
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nela e dela, pelo que criamos nela e com ela, mas também é cultura pela 
própria mirada estética ou de espanto, gratuita, que lhe damos. A Cidade 
somos nós e nós somos a Cidade. Mas não podemos esquecer de que o 
que somos guarda algo que foi e que nos chega pela continuidade histórica 
de que não podemos escapar, mas sobre que podemos trabalhar, e pelas 

marcas culturais que herdamos.  

 

 Diante dessa concepção, as cidades educativas trazem a sua história e as suas 

memórias e os indivíduos atuando nesse espaço, possuem a oportunidade de 

promoverem mudanças.    

Com relação aos problemas educacionais, Corbucci (2011) aponta que entre 

os diversos desafios que se apresentam à sociedade brasileira, ao menos dois deles 

são considerados inadiáveis e cuja superação dependerá de engajamento de toda a 

sociedade: a erradicação do analfabetismo entre adultos e idosos e a garantia de 

acesso e conclusão ao ensino fundamental a todos os brasileiros na faixa de 7 a 14 

anos, previsto na Constituição Federal de 1988.  

Corbucci (2011, p.583) salienta que “quando se deixa de fazer valer tais 

preceitos constitucionais, compromete-se não apenas a efetivação da cidadania, mas 

também as demandas de mercado e, em última instância, o desenvolvimento do país.” 

Dessa forma, faz-se necessário que a Educação esteja no centro do debate 

econômico e político dos países, ainda que, muitas vezes, ela seja considerada como 

instrumento para outras políticas e não como domínio autônomo da ação 

governamental (LYRIO; BARROS; MENEZES, 2019). 

As concepções abordadas pelos autores oportunizam a reflexão sobre o a 

Educação como direito constitucional de todos os indivíduos que possuem a 

possibilidade de transformação da sociedade em que vivem.  

Dessa forma, é importante a discussão em torno dos conceitos de 

desenvolvimento regional que se constituem objeto de estudo de pesquisadores, 

pautando-se em abordagens e teorias. Inicialmente os pesquisadores relacionaram o 

termo à crescimento econômico e a elevação dos indicadores socioeconômicos, mas 

isso nem sempre sinaliza o desenvolvimento local, regional ou territorial.  

Dallabrida (2017) considera importante caracterizar os conceitos de 

desenvolvimento local, regional ou territorial. O autor concorda com o pensamento de 

Buarque (2006) que conceitua desenvolvimento local como: “um processo endógeno 

registrado em pequenas unidades territoriais e assentamentos humanos capaz de 
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promover o dinamismo econômico e melhoria da qualidade de vida da população”. 

(BUARQUE, 2006, n.p apud DALLABRIDA, 2017, p.199). 

Diante da perspectiva do desenvolvimento local endógeno, Buarque (1999, p. 

10) esclarece ainda que:  

 

As experiências bem-sucedidas de desenvolvimento local (endógeno) 
decorrem, quase sempre, de um ambiente político e social favorável, 
expresso por uma mobilização, e, principalmente, de convergência 
importante dos atores sociais do município ou comunidade em torno de 
determinadas prioridades e orientações básicas de desenvolvimento. 

 

Contribuindo com a discussão, Dallabrida (2017, p. 200) indica alguns 

parâmetros para o desenvolvimento regional: 

 

Existem elementos comuns aos três conceitos: (i) refere-se a um processo 
de mudança estrutural localizado; (ii) remete uma responsabilidade 
fundamental à sociedade regional; (iii) inclui a dinamização socioeconômica 
associada a melhoria da qualidade de vida de sua população.  

 

 O território desempenha um importante papel na vida dos indivíduos, pois é 

nele que eles residem, onde são pensadas e planejadas as ações, de forma 

participativa, com base na realidade, suas potencialidades e dificuldades encontradas.  

  Reymão; Cebolão (2017) refletem sobre o dever do Estado, que é de garantir 

políticas na área da educação e saúde, permitindo melhora na vida da população, 

oferecendo oportunidades iguais em liberdade, segurança, equidade e dignidade.  

Partindo do pressuposto que a educação contribui para o desenvolvimento 

regional, cabe aqui salientar o pensamento de Duarte (2012, p. 690): 

 

[...] para esse desenvolvimento, importaria atribuir ao Estado uma função 
protagonista da ação política, pela via do planejamento. Nessa tradição 
sociológica, o desenvolvimento da sociedade brasileira é mediado pela ação 
intencional e articulada do Estado – a via do planejamento –, ator capaz de 
mobilizar a sociedade para a produção de mudanças mais profundas no País. 
Tratava-se, também, de conferir ao planejamento estatal um caráter científico 
e sistemático.  

 

 A relação entre desenvolvimento regional e Educação é abordada por Nazzari 

(2004, n.p apud Sousa; Freiesleben, 2018, p.167) “ela atua como valorização e 

empoderamento dos cidadãos, permitindo o fortalecimento e a eficácia das redes de 

capital social e priorizando o desenvolvimento regional”.  
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Corbucci (2011) menciona que a Educação tem potencial transformador e 

estratégico para alavancar o desenvolvimento é que se faz necessário ampliar sua 

efetividade e abrangência, com tratamento igualitário entre desiguais. É necessário 

instituir, ampliar e aprofundar programas e ações que aportem insumos e 

investimentos adicionais e diferenciados aos grupos sociais mais vulneráveis.  

Diante dessa perspectiva, Educação está interligada ao desenvolvimento e 

pode propiciar a expansão das liberdades reais, a transformação social e à melhora 

de vida dos indivíduos.  

Assim, Lyrio; Barros; Menezes (2019) concluem que a Educação e o 

desenvolvimento, ocorrem de forma entrelaçada e que a garantia dos direitos sociais 

favorece sobremaneira o desenvolvimento não só local como regional.  

 

Deste modo, vale frisar que a educação e o aprendizado, são fatores 
importantes para a redução das desigualdades sociais e como forças 
estimuladoras do desenvolvimento econômico. E ao relacionar educação e 
desenvolvimento, não se deve pensar neles como processos independentes. 
Durante muito tempo se acreditou que o fator econômico era o único 
determinante do desenvolvimento. Na atualidade compreende-se que o 
desenvolvimento apresenta muitas dimensões: econômica, social cultural, 
científico, tecnológica dentre outros. (LYRIO; BARROS; MENEZES, 2019, 
p.20) 

 

Dowbor (2006) acrescenta que a Educação para o desenvolvimento local está 

diretamente vinculada a necessidade de se formar pessoas que amanhã possam 

participar de forma ativa das iniciativas e capazes de transformar o seu entorno, de 

gerar dinâmicas construtivas. Argumenta ainda que o exercício da cidadania ativa 

começa cedo e que a educação não deve servir apenas como trampolim para uma 

pessoa escapar da sua região: deve dar-lhe os conhecimentos necessários para 

ajudar a transformá-la. 

 

A educação não pode se limitar a constituir para cada aluno um tipo de 
estoque básico de conhecimentos. As pessoas que convivem num território 
têm de passar a conhecer os problemas comuns, as alternativas, os 
potenciais. A escola passa assim a ser uma articuladora entre as 
necessidades do desenvolvimento local, e os conhecimentos 
correspondentes. Não se trata de uma diferenciação discriminadora, do tipo 
“escola pobre para pobres”: trata-se de uma educação mais emancipadora 
na medida em que assegura ao jovem os instrumentos de intervenção sobre 
a realidade que é a sua (DOWBOR, 2006, p. 5). 
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Considerando as concepções aqui apresentadas sobre Educação e 

desenvolvimento, é possível constatar as relações pertinentes existentes. Para que 

uma região apresente resultados almejados, faz-se necessário a realização de um 

diagnóstico da realidade e a partir disso a elaboração de planejamento com a definição 

de metas, ações, prazos e responsáveis. Com o objetivo de contribuir com os estudos, 

será abordado a seguir, a experiência do Plano de Desenvolvimento da 

AMPLANORTE (PDR). 

 

2.4.1 Desenvolvimento regional e educação: a experiência do Plano de 

Desenvolvimento Regional (PDR) 

 

 A Educação está entrelaçada com o desenvolvimento regional, no entanto, é 

um grande desafio compreender a forma como ocorre essas relações, bem como as 

contribuições efetivas para que ocorram transformações no território, com a 

possibilidade de melhoria dos índices e de vida dos cidadãos. Importante conhecer 

iniciativas que abordam o tema, com o objetivo de evidenciar essas conexões. 

 Assim, cabe ressaltar a experiência da elaboração coletiva do Plano de 

Desenvolvimento Regional da AMPLANORTE (PDR) que contou com a participação 

de todos os setores da sociedade e do poder público.  

 O documento do PDR ressalta a necessidade de unir esforços concretos para 

aumentar a representação política e a capacidade técnica, na busca por recursos para 

melhorar a infraestrutura e os serviços ofertados à população pelas prefeituras da 

região. Destaca alguns indicativos que apontam para a necessidade de ações 

conjuntas de todas as forças políticas, econômicas e sociais da região, como a 

economia pouco industrializada, centrada no extrativismo, os baixos índices de 

escolarização e de desenvolvimento humano, a baixa capacidade financeira das 

prefeituras e o forte movimento migratório para regiões mais desenvolvidas 

(AMPLANORTE, 2017). 

 Ressalta-se que o PDR não se refere especificamente à Educação e que o 

mesmo foi desenvolvido a partir de quatro eixos específicos: Desenvolvimento 

Econômico, Meio Ambiente, Gestão Pública e Infraestrutura e um eixo central 

Desenvolvimento Econômico Sustentável, para o qual convergiram todos os projetos. 

A base metodológica do trabalho foi o Planejamento Estratégico Situacional (PES), 
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dividindo-se as atividades por eixos e em onze Grupos de Trabalho, de acordo com 

Quadro 3 a seguir: 

  

Quadro 3 - Eixos e grupos de trabalho para elaboração do PDR 

Eixo Grupo de Trabalho 

Infraestrutura 01. Infraestrutura e Logística 

Desenvolvimento 
Econômico 

02. Economia Urbana 

03. Economia Rural 

04. Arranjo Produtivo Local do Turismo e Cultura 

 
 
 

Gestão Pública 

05. Modernização da Gestão Pública 

06. Educação Superior, Profissionalizante, Ciência e Tecnologia 

07. Educação Fundamental 

08. Saúde 

09. Assistência Social 

10. Segurança 

Meio Ambiente 11. Meio Ambiente 

Fonte: PDR AMPLANORTE (2017) 

 

 Os grupos de trabalho debruçaram-se sobre o diagnóstico, elegeram os 

principais problemas, identificaram as oportunidades e desafios e, na continuidade, 

definiram os projetos para atingir objetivos estratégicos e metas, utilizando, cabendo 

aos grupos 6 e 7 a área da educação (AMPLANORTE, 2017). 

 O diagnóstico do PDR apresenta informações sobre as condições de vida da 

população, economia, infraestrutura e a situação em que se encontram as prefeituras  

dos municípios da região. O documento destaca que “certamente a educação é o 

maior problema da região. Os indicadores, em todas as faixas de idade da população, 

assemelham-se aos territórios menos desenvolvidos do país” (AMPLANORTE, 2017, 

p. 82). 

 Assim, na área educacional, o documento apresenta os dados relacionados ao 

grau de instrução: 

 

Tabela 1 - Graus de níveis de instrução dos municípios da região da AMPLANORTE 

Municípios Analfabetos Sem 
instrução e 

Fundamental 
incompleto 

Fundamental 
completo e 

Médio 
incompleto 

Médio 
completo e 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

Bela Vista do Toldo 5,47% 62,90% 21,70% 12,60% 2,50% 

Canoinhas 4,34% 47,50% 18,40% 25,50% 8,10% 

Irineópolis 7,05% 65,20% 15,60% 14,00% 5,00% 

Itaiópolis 4,70% 60,20% 18,40% 15,90% 5,50% 

Mafra 3,45% 47,70% 20,60% 24,10% 7,40% 

     Continua 
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Continuação         

Major Vieira 6,08% 63,50% 15,80% 16,50% 4,00 

Monte Castelo 7,38% 65,10% 17,70% 13,30% 3,50% 

Papanduva 6,77% 62,30% 16,80% 16,70% 4,10% 

Porto União 3,44% 45,40% 18,10% 24,30% 11,90% 

Três Barras 6,50% 53,70% 16,10% 24,70% 5,20% 

Fonte: PDR AMPLANORTE (2017)  

 

 Com base na Tabela 1, o documento destaca que o maior percentual se refere 

à população sem instrução e com fundamental incompleto, e que de forma genérica, 

podem até ser considerados analfabetos funcionais. Em todos os municípios, mais da 

metade da população é analfabeta ou possui baixos níveis de instrução. Em Monte 

Castelo, Irineópolis e Papanduva, os grupos sem instrução e com Fundamental 

incompleto ultrapassam a 70% da população. Quanto ao Ensino Superior Completo, 

Bela Vista do Toldo é o que apresenta o menor percentual com apenas 2,5% da 

população e Porto União possui o maior índice com mais de 10% da população. 

Salienta-se que os municípios de Mafra e Canoinhas também apresentam melhores 

percentuais da população com Ensino Médio completo e Superior completo 

(AMPLANORTE, 2017). 

 O PDR realiza ainda uma comparação dos índices apresentados pela região, 

pelo estado e pelo país:  

 

Tabela 2 - Comparação dos níveis de instrução 

Municípios Analfabetos Sem 
instrução e 

Fundamental 
incompleto 

Fundamental 
completo e 

Superior 
incompleto 

Médio 
completo e 

Superior 
incompleto 

Superior 
completo 

AMPLANORTE 5,52% 57,35% 17,92% 18,76% 5,72% 

Santa Catarina 3,20% 45,50% 19,50% 24,80% 9,70% 

Brasil 8,60% 50,20% 17,40% 23,50% 8,30% 

Fonte: PDR AMPLANORTE (2017)  

 

 Com relação aos dados expressos na Tabela 2, o PDR destaca que na região 

da AMPLANORTE, os analfabetos e sem instrução somam mais de 60% da 

população, enquanto em Santa Catarina, não chegam a 50%. Com relação ao Ensino 

Superior completo, a região possui aproximadamente 5%, a média estadual é quase 

o dobro do percentual e na comparação nacional, os municípios da região apresentam 
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um percentual menor de analfabetos. No entanto, na soma dos analfabetos e dos sem 

instrução, o percentual fica acima da média nacional. O Brasil também possui uma 

média do nível Superior completo acima do percentual regional (AMPLANORTE, 

2017). 

 O analfabetismo é apontado pelo Plano de Desenvolvimento Regional como 

um dos principais problemas enfrentados pela região da AMPLANORTE. A questão 

também é destacada no Relatório do 3.º ciclo de monitoramento das metas do PNE 

de 2020, o qual faz alusão ao analfabetismo adulto como parte da dívida social da 

Educação com o acesso escolar, tanto absoluto quanto funcional. A Meta 9 do PNE 

pretende alcançar a redução em 50% do analfabetismo funcional e erradicar o 

analfabetismo absoluto até 2024. O documento apresenta nos dados do relatório que 

a meta intermediária de elevar a taxa de alfabetização para 93,5% foi praticamente 

alcançada em 2019, embora significativas desigualdades regionais e sociais ainda 

persistam. A meta de erradicação do analfabetismo adulto até 2024 está 6,6 pontos 

percentuais (p.p) de ser alcançada, enquanto o analfabetismo funcional, embora em 

queda, ainda distante 5 p.p da meta (BRASIL, 2020, p. 8). 

 O Relatório do 3.º ciclo de monitoramento das metas do PNE de 2020 conclui 

ainda que “Todos os estados das regiões Sul e Sudeste apresentaram, em 2019, taxas 

de analfabetismo funcional abaixo daquela observada para o País (14,1%), enquanto 

os estados do Nordeste atingiram taxas superiores a 19,0%” (BRASIL, 2020). 

 Diante da apresentação dos índices em nível nacional e regional, evidencia-se 

que a região da AMPLANORTE, de acordo com o PDR, possui dados de 

analfabetismo elevados. 

 Com relação ao Ensino Superior Completo, o levantamento de dados apresenta 

que Bela Vista do Toldo é o que apresenta o menor percentual com apenas 2,5% da 

população e Porto União possui o maior índice com 11,90%. Salienta-se que os 

municípios de Mafra e Canoinhas também apresentam melhores percentuais da 

população com Ensino Médio completo e Superior completo (AMPLANORTE, 2017). 

 Quanto a comparação dos níveis do Ensino Superior em nível nacional, 

estadual e regional, constata-se que o percentual apresentado pela região da 

AMPLANORTE é de 5,72%, ficando abaixo da média estadual que é de 9,70% e da 

nacional que é de 8,30%, sendo possível constatar que há um longo caminho a ser 

trilhado, tanto em nível nacional, como regional. 
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 O Plano de Desenvolvimento Regional utiliza no diagnóstico educacional, a 

aferição dos resultados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica e na sua 

análise apresenta:  

 

A qualidade do ensino vem melhorando nos últimos anos na região. Em geral, 
as médias são melhores na avaliação do 5º ano em relação às do 9º ano. O 
destaque positivo vai para Irineópolis e Papanduva, que possuem os 
melhores índices; enquanto os menores pertencem a Três Barras. Cabe 
salientar também que o município de Bela Vista do Toldo não teve suas notas 
divulgadas oficialmente nos anos de 2013 e 2015 (AMPLANORTE, 2017, p. 
87). 

 

 Os dados constantes no documento do PDR estão relacionados ao período de 

2009 a 2015, devido a data da elaboração do mesmo. No entanto, devido a divulgação 

do IDEB dos anos de 2017 e 2019, é possível a atualização dos resultados. 

A Tabela 3 apresenta o IDEB dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental nos 

municípios da região: 

 

Tabela 3 - IDEB dos Municípios da AMPLANORTE – Rede Pública Municipal, Estadual e Federal - 
Anos Iniciais 
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2
0
1
3

 

2
0
1
5

 

2
0
1
7

 

2
0
1
9

 

2
0
0
7

 

2
0
0
9

 

2
0
1
1

 

2
0
1
3

 

2
0
1
5

 

2
0
1
7

 

2
0
1
9

 

2
0
2
1

 

Bela Vista do Toldo - 4,5 4,4 5,1 - - ** **  4,7 5,1 5,3 5,6 5,8 6,1 6,3 

 
Canoinhas 

4.5 4.6 4.9 5.8 5.9 6.4 6.7 6.8 4.5 4.9 5.3 5.5 5.8 6.1 6.3 6.5 

Irineópolis 4,3 4,7 4,9 5,7 5,9 6,7 7,6 7,4 4,3 4,7 5,1 5,3 5,6 5,9 6,1 6,4 

Itaiópolis 3.9 4.2 4.7 5.4 5.4 5.6 6.0 6.0 3.9 4.3 4.7 5.0 5.2 5.5 5.8 6.1 

Mafra 4.6 4.8 5.0 5.6 5.7 6.0 6.6 6.5 4.7 5.0 5.4 5.6 5.9 6.2 6.4 6.6 

Major Vieira 3.9 4.1 5.3 5.3 - 5.8 6.3 6.4 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 5.6 5.8 6.1 

Monte Castelo 3.6 4.2 4.3 5.0 5.0 5.7 5.8 6.0 3.7 4.1 4.5 4.7 5.0 5.3 5.6 5.9 

Papanduva 3.5 4.8 5.5 5.7 6.1 6.5 7.0 6.9 3.6 3.9 4.3 4.6 4.9 5.2 5.5 5.8 

Porto União 4.0 4.5 5.0 5.6 5.8 5.7 5.8 5.8 4.1 4.4 4.8 5.1 5.4 5.7 5.9 6.2 

Três Barras 3.8 3.8 4.4 4.9 4.6 5.2 5.4 5.2 3.9 4.3 4.7 4.9 5.2 5.5 5.8 6.0 

Fonte: Elaborada pela autora baseado no site: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado 
(2021) 
** Sem média no SAEB: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o 
desempenho calculado.  
Os resultados marcados em verde referem-se ao IDEB que atingiu a meta 
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Os resultados do IDEB dos Anos Iniciais expressos na Tabela 3 permitem 

constatar o aumento significativo das médias na trajetória histórica de 2005 a 2019 e 

o alcance das metas projetadas, com exceção do município de Bela Vista do Toldo 

que não teve divulgação dos dados, visto que o critério estabelecido de número 

mínimo de alunos não foi atingido. 

A análise do desempenho dos anos iniciais da rede pública municipal, estadual 

e federal dos municípios pertencentes a região da AMPLANORTE comprova que dos 

dez (10) municípios, um (01) não teve dado divulgado em 2019, um (01) não alcançou 

a meta projetada e oito (08) alcançaram a meta projetada em Anos Iniciais.  

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, os municípios integrantes da 

AMPLANORTE apresentam os resultados expressos na Tabela 8: 

 

Tabela 4 - IDEB dos Municípios da AMPLANORTE – Rede Pública Municipal, Estadual e Federal - 
Anos Finais 

Fonte: Elaborada pela autora baseado no site: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado 
(2021) 
** Sem média no SAEB: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o 
desempenho calculado.  
Os resultados marcados em verde referem-se ao IDEB que atingiu a meta 

  

 Com referência ao IDEB dos Anos Finais da rede pública municipal, estadual e 

federal é possível verificar que nenhum dos municípios da região alcançou a meta 

projetada, o que demostra uma grande preocupação, necessitando a adoção de ações 

para viabilizar o cumprimento das metas previstas. Vale ressaltar, que considerando 

 

IDEB OBSERVADO METAS PROJETADAS  

Município 

2
0
0
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0
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0
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0
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2
0
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2
0
1
1

 

2
0
1
3

 

2
0
1
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2
0
1
7

 

2
0
1
9

 

2
0
2
1

 

Bela Vista do Toldo 3.9 4.1 4.4 4.2 4.2 4.3 4.7 4.3 3.9 4.1 4.3 4.7 5.1 5.4 5.6 5.9 

Canoinhas 4.1 4.4 4.3 4.7 4.6 5.3 5.3 5.4 4.1 4.3 4.5 4.9 5.3 5.5 5.8 6.0 

Irineópolis 3,7 4,1 4,3 4,5 4,1 5,3 5,1 4,5 3,8 3,9 4,2 4,6 5,0 5,2 5,5 5,7 

Itaiópolis 3.8 4.4 4.2 4.7 4.3 4.9 5.1 5.0 3.8 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 5.5 5.8 

Mafra 4.3 4.4 4.5 4.6 4.5 4.9 4.9 4.7 4.4 4.5 4.8 5.2 5.5 5.8 6.0 6.2 

Major Vieira 3.8 4.3 4.3 4.5 4.2 5.1 5.2 5.0 3.8 4.0 4.3 4.7 5.0 5.3 5.5 5.8 

Monte Castelo 3.8 3.9 3.8 4.5 3.9 4.8 4.5 4.0 3.9 4.0 4.3 4.7 5.1 5.3 5.6 5.8 

Papanduva 4.0 4.1 4.0 4.5 4.2 4.6 5.0 4.7 4.0 4.2 4.5 4.9 5.2 5.5 5.7 5.9 

Porto União 4.0 4.2 4.5 4.4 3.9 4.6 4.8 4.5 4.0 4.2 4.5 4.9 5.2 5.5 5.7 6.0 

Três Barras 3.3 3.7 3.6 4.2 3.8 4.2 4.1 4.0 3.3 3.5 3.7 4.2 4.5 4.8 5.1  
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a pontuação máxima de 10 (dez), os resultados comprovam baixos índices nessa 

etapa de ensino. 

 Diante do diagnóstico e análise dos dados da área da Educação, o Plano de 

Desenvolvimento Regional, apresentou a seguinte conclusão: 

 

- Os dados sobre o grau de instrução da população são muito preocupantes; 
pois em vários municípios, quase 70% da população é analfabeta ou 
analfabeta funcional (sem instrução). Este índice também contribui muito para 
a vulnerabilidade econômica da região;  
- Seguindo a tendência nacional, o percentual de pessoas que possuem 
Ensino Superior completo é maior entre as mulheres; - O IDEB da região 
aumentou nos últimos anos. A maioria dos municípios atingiu as metas 
sugeridas, todavia os índices ainda se mantêm baixos, quando consideramos 
a importância que a Educação tem para a transformação da região 
(AMPLANORTE, 2017, p. 89). 

 

 Com base na interpretação dos dados obtidos no diagnóstico e das situações 

vivenciadas ao longo do processo de elaboração do PDR, foram escolhidos os 

principais problemas que atrasam ou dificultam o desenvolvimento econômico e social 

do Planalto Norte Catarinense. 

 Assim, de acordo com o documento do PDR foram elencados os problemas de 

acordo com as seguintes áreas: infraestrutura, economia, social e gestão pública, 

sendo que a Educação consta na área social, com os seguintes problemas: alto índice 

de pessoas analfabetas, sem instrução ou com Ensino Fundamental incompleto; baixo 

índice de pessoas com Ensino Superior completo. 

 No eixo da Gestão Pública foram elencados vários problemas, entre eles, 

aqueles que abrangem a questão orçamentária dos municípios. Assim, atingem 

também a área educacional, pois as despesas extrapolam os pisos constitucionais e 

contribuem para que os gastos dos municípios com a folha de pagamento cheguem 

ao limite prudencial previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal (AMPLANORTE, 

2017). 

 De acordo com a AMPLANORTE (2017) a partir dos problemas elencados, foi 

elaborado o Plano de Desenvolvimento Regional para o período de 2017-2020,  com 

a missão de liderar o processo de organização e empoderamento dos atores sociais, 

econômicos e políticos do Planalto Norte Catarinense, por meio do planejamento e 

execução de projetos, para transformar a região num território dinâmico, com altos 

índices de qualidade de vida e mobilidade social  
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 Nas diretrizes do PDR constam dez objetivos de desenvolvimento sustentável, 

entre eles um específico na área educacional “Assegurar uma Educação inclusiva, 

equitativa e de qualidade em todos os níveis, elevar os níveis de instrução e promover 

oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos” (AMPLANORTE, 2017, 

p. 93). 

 No eixo da Educação Superior, Profissional, Ciência e Tecnologia foi criado o 

Programa Planalto Norte Nível Superior, para o qual foram elaborados projetos de 

acordo com a discriminação que segue:   

 

Quadro 4 - Educação Superior: projetos, objetivo estratégico e metas 

Projeto Objetivo Estratégico/ Metas 

Fazer Faculdade 
 

15% da população do Planalto Norte Catarinense com 
formação superior, em 2026. 

Implantação de um Campus da 
Universidade da Fronteira Sul no 

Planalto Norte Catarinense 

Implantar a Universidade da Fronteira Sul, no território do 
Planalto Norte Catarinense. 
 

Trabalhador Profissional Melhorar a qualificação técnica dos trabalhadores do 
Planalto Norte. 

Inovação Tecnológica Implantar um Parque Tecnológico, na região do Planalto 
Norte. 

Escola de Formação de Lideranças Desenvolver um Projeto de Formação de Lideranças para 
preparar lideranças do futuro. 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Plano de Desenvolvimento Regional AMPLANORTE (2017) 

  

 No eixo da Educação Básica foi criado o Programa Educação Vencedora, para 

o qual foram planejados os projetos a seguir:  

  

Quadro 5 - Educação Básica: projetos, objetivo estratégico e metas 

Projeto Objetivo estratégico/ metas 

Todas as Crianças e Jovens na 
Escola 

Assegurar a cobertura para 100% das crianças/jovens de 4 a 
17 anos. 

Começar e Terminar Contribuir para que o público acima de 17 anos conclua o 
Ensino Fundamental com qualidade. 

Todos Pela Qualidade Melhorar os índices do IDEB, atingindo e superando as 
metas projetadas. 

Eu Sou Planalto Norte Valorizar a identidade cultural do Planalto Norte e 
fomentar o empoderamento da identidade, na comunidade 
escolar. 

Fazer Melhor – (Melhorar a gestão 
das secretarias) 

Melhorar a capacidade de gestão das secretarias municipais 
de Educação. 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Plano de Desenvolvimento Regional AMPLANORTE (2017) 

 

 Diante do contexto da elaboração do PDR, constata-se que todas as áreas são 

contempladas, tendo o objetivo de promover o desenvolvimento dos municípios que 

integram a Região da AMPLANORTE e que a educação desempenha papel 

importante para contribuir para a elevação dos índices.  
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 No contexto de construção de planejamentos, a experiência da elaboração do 

Plano de Desenvolvimento Regional do Planalto Norte Catarinense representou um 

esforço coletivo para reverter o quadro de baixos índices sociais e econômicos 

existentes na região. Baseado na realização do diagnóstico, do levantamento e 

seleção dos principais problemas da região, da identificação das oportunidades e 

desafios foi possível definir projetos para atingir objetivos estratégicos e metas para 

implementação das ações nos municípios que integram a AMPLANORTE. 

 O Plano de Desenvolvimento Regional procurou traduzir o desejo de tornar a 

AMPLANORTE uma região vencedora, onde lideranças políticas, empresariais, 

sindicais, sociais e técnicos dedicaram horas de seu tempo para contribuir com a 

elaboração de projetos com a energia necessária para elevar os indicadores sociais, 

educacionais e econômicos da Região (AMPLANORTE, 2017). 

  No entanto, constata-se que apesar de ser elaborado e aprovado 

coletivamente por todos os setores da sociedade e pelo poder público, nem todos os 

projetos elencados foram colocados em prática. Importante ressaltar a necessidade 

do monitoramento e avaliação do PDR apontando projetos realizados e os não 

implementados. 

 Na questão de execução do PDR, como também na efetivação dos Planos 

Municipais de Educação, importante salientar que é necessário vontade política dos 

dirigentes e lideranças das organizações públicas e também da sociedade civil de toda 

a região. Cabe à gestão municipal e regional fazer o acompanhamento e efetivação 

dos planos numa ação colaborativa e partilhada por todos os segmentos envolvidos.  

Assim, de acordo com Sousa; Freiesleben (2018) é possível concluir que o 

Estado é uma organização de natureza política, constituído por leis que regulamentam 

a vida em sociedade, e tem como um dos objetivos principais realizar fins de forma a 

sanar as necessidades da vida do homem, na busca pelo bem-estar comum.  

 Na gestão da governança do território, segundo DRÈZE; SEM (2015, n.p. apud 

REIMÃO; CEBOLÃO, 2017, p. 99) cabe ao Estado a garantia da oferta de educação 

de qualidade.  

[...] o Estado deve desenvolver ações para que todos tenham acesso à 
educação de qualidade e, consequentemente, promover a valorização do 
processo educacional, necessário ao desenvolvimento das capacidades 
humanas, o que resultará no desenvolvimento como liberdade. Esse elo entre 
desenvolvimento e educação abrange o papel essencial dos serviços 
públicos na efetivação de uma mudança educacional, em que o Estado deve 
participar ativamente, com a utilização maior de recursos. 
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 Importante salientar que o Plano de Desenvolvimento Regional foi concluído 

após a instituição do Plano Nacional e dos Planos Subnacionais de Educação e que, 

portanto, apontou para a resolução de problemas também contemplados nos PME, 

principalmente no tocante as metas 7, 9, 11 e 12. Em comparação com os planos 

municipais de educação, eles são documentos específicos que abordam um conjunto 

de metas de acordo com os níveis e modalidades de ensino, além de tratar da 

valorização dos profissionais e de questões de financiamento da educação, tornando-

se mais abrangente, com estratégias previstas para elevação dos índices e que 

consequentemente auxiliam para o desenvolvimento da região. 

 Considerando as implicações e relações entre desenvolvimento regional e 

Educação, Sousa; Freiesleben (2018) destacam a importância do papel do Estado, 

enquanto organização política, que por meio das leis, regulamenta a vida da 

sociedade em busca de bem-estar comum a todos e que o desenvolvimento regional, 

requer fornecimento e assistência de ajuda por parte do Estado às regiões menos 

desenvolvidas. Salientam ainda que a Educação influencia nesse desenvolvimento, 

haja vista que a sociedade é repleta de especificidades e possui vários interesses 

particulares, mas que são administrados por meio de interesses públicos e justamente 

por isso têm na educação a multiplicadora do empoderamento e eficácia da produção 

produtiva do ser humano.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



123 
  

 
 

3 MATERIAL E MÉTODOS 

 
 

O objetivo dessa pesquisa foi avaliar os obstáculos enfrentados pelos 

municípios integrantes da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense 

(AMPLANORTE) na execução, acompanhamento e avaliação dos planos municipais 

de educação.  

Assim, quanto à finalidade, optou-se pela pesquisa aplicada. Ela envolveu a 

aplicação prática da ciência, tendo o objetivo de contribuir para a solução de 

problemas de ordem prática (GIL, 2010). No caso do presente estudo tem a finalidade 

de subsidiar os municípios da região da AMPLANORTE nos processos de execução, 

monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, foi de natureza descritiva e exploratória. 

Descritiva porque “tem como objetivo levantar as opiniões, atitudes e crenças de uma 

população”(2010, p.27).  Desse ponto de vista, o estudo visou conhecer como ocorrem 

processos de execução, monitoramento e avaliação dos planos na região da 

AMPLANORTE, fazendo uma análise do objeto de estudo, sem a interferência do 

pesquisador.  Gil (2010, p.27) explicita que a pesquisa exploratória tem como 

propósito: 

 

[...] proporcionar maior familiaridade com o problema com intuito de torná-lo 
explícito ou de construir hipóteses. Seu planejamento tende a ser bastante 
flexível, pois interessa considerar os mais variados aspectos relativos ao fato 
ou fenômeno estudado. [...] Em virtude dessa flexibilidade, torna-se difícil, na 
maioria dos casos “rotular” os estudos exploratórios, mas é possível 
identificar pesquisas bibliográficas, estudo de casos e mesmo levantamentos 
de campo que podem ser considerados exploratórios. 

 

A pesquisa junto aos envolvidos no processo possibilitou explorar os desafios 

enfrentados pelos municípios para a execução, monitoramento e avaliação dos Planos 

de Educação da região, fornecendo informações para uma investigação mais precisa 

com base nas questões norteadoras.  

Quanto a natureza dos dados, a pesquisa assumiu características quali-

quantitativa com o objetivo de aprofundar o tema em questão. Assim, Sidi; Conte 

(2017, p. 1948) enfatiza que:  
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A pesquisa qualitativa em educação pode ser vista como de abordagem 
eminentemente hermenêutica, pois utiliza o   diálogo   na   construção   e 
interpretação da cultura, como forma de educar e educar-se, sendo que a 
compreensão hermenêutica do processo de educar se realiza por meio da 
linguagem que pressupõe abertura ao outro. 

 

Sidi; Conte (2017) acrescentam que na pesquisa qualitativa, o investigador 

precisa, emergir no que irá pesquisar, observando atentamente tudo que ocorre no 

campo pesquisado, do qual decorre seu caráter interpretativo, que confere 

intencionalidade à ação e ao ato de (re)conhecer. Nessa concepção, o estudo 

qualitativo contextualizou os Planos de Educação, avaliando os desafios dos 

municípios frente ao acompanhamento dos Planos de Educação, bem como os 

desafios enfrentados pelos dirigentes municipais da AMPLANORTE na materialização 

dos PME, analisando contribuições para a região.  

Quanto a pesquisa quantitativa reuniu, registou e analisou todos os dados 

levantados por meio da coleta de informações e aplicação de questionários junto 

Secretários Municipais de Educação, representantes do Fórum Municipal do Plano de 

Educação ou membro da equipe técnica de monitoramento e avaliação dos PME, 

representante do Conselho Municipal de Educação e representante do Tribunal de 

Contas do Estado de Santa Catarina.  

 O estudo iniciou-se com a pesquisa bibliográfica que se fundamentou na 

contextualização da trajetória de experiências de planejamentos e Planos de 

Educação na esfera federal e municipal no Brasil, bem como a importância dos 

mesmos como política pública e a articulação com o Desenvolvimento Regional. A 

coleta de dados da pesquisa bibliográfica foi realizada pelo critério de busca por 

palavras chaves, com o objetivo de verificar estudos já realizados, foi possível 

encontrar artigos e publicações. Na busca por Planos de Educação foram encontrados 

os seguintes resultados: no Google:187.000.000; no Google Acadêmico 614.000 e na 

Plataforma Scielo 361. Quando pesquisado por Planos Municipais de Educação, têm-

se no Google 21.200.000; no Google Acadêmico 208.000 e no Scielo 20. Referente 

ao tema execução, monitoramento e avaliação dos planos municipais de educação 

encontram-se Google 8.730.000 resultados, no Google Acadêmico  54.000 e no Scielo 

não há resultados. Na pesquisa por Planos de Educação e desenvolvimento regional 

não foram encontrados registros específicos. A revisão bibliográfica foi elaborada a 

partir de material já publicado, contemplando pensamento de autores que tratam 
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sobre o tema: AZANHA (1993), BORDIGNON (2009; 2011), CORBUCCI (2011), 

CURY (2009), DALLABRIDA (2017), DOURAD0 (2009, 2016,2007), MOURA (2018), 

NASCIMENTO (2017), REYMÃO; CEBOLÃO (2017), SOUSA; FREIESLEBEN (2018), 

AZEVEDO (2010; 2014) JANNUZZI (2014), SAVIANI (1999;2008;2015), GANDIN 

(2001) entre outros, bem como o Atlas do Desenvolvimento Humano Municipal 

Brasileiro/2013, teses, dissertações e artigos disponíveis na base de dados como o 

Scielo, Google Acadêmico e periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 Na pesquisa documental foi utilizada fontes como a Constituição Federal de 

1988, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n 9394/1996, portarias 

e decretos que instituem políticas para a Educação, Lei Federal n.º 13.005 que dispõe 

sobre o Plano Nacional de Educação, Leis municipais que instituem os Planos 

Municipais de Educação: Lei n.º 1.102/2015 e Lei n.º 1175 (Bela Vista do Toldo), Lei 

n.º 5.591 (Canoinhas); Lei n.º 1.843/2015 (Irineópolis); Lei n.º 657/2015 (Itaiópolis); 

Lei n.º 4124 (Mafra); Lei n.º 2.257 (Major Vieira); Lei n.º 2.367 (Monte Castelo); Lei n.º 

2.049 (Papanduva); Lei n.º 4.323 (Porto União) e Lei n.º 3.185 (Três Barras),  

Relatórios  de monitoramento e avaliação do Plano Nacional e Subnacional de 

Educação disponíveis em portais eletrônicos em nível nacional e municipal; site 

institucional do Tribunal de Contas de Santa Catarina; Plataformas eletrônicas do 

PNE; Portal de Olho nos Planos;  documentos norteadores do Ministério de Educação 

(MEC), como Planejando a Próxima Década Alinhando os Planos de Educação 

(2014), Caderno de Orientações para Monitoramento e Avaliação dos Planos 

Municipais de Educação (2016); Publicações e Sinopses da Educação Básica 

disponíveis no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(INEP); Relatórios do  2.º e 3.º ciclo de monitoramento das metas do Plano Nacional 

de Educação; documentos elaborados pela região como AMPLANORTE em números 

(2018); Plano de Desenvolvimento Regional (2017), além de demais documentos 

disponíveis no decorrer do estudo. 

 Na sistematização utilizou-se dos recursos da pesquisa de campo. De acordo 

com Cruz Neto (2001) é fundamental para qualquer tipo de pesquisa. Essa forma de 

investigar é indispensável, pois permite articular conceitos e sistematizar a produção 

de determinada área de conhecimento e campo de pesquisa. O procedimento 
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empregado para  a investigação foi a aplicação de questionário, que segundo Alves 

(2020, p. 35), constitui-se em:  

 

Instrumentos tradicionais para coleta de dados numa pesquisa quantitativa, 
especialmente nas pesquisas de levantamento. No geral, as perguntas de um 
questionário remetem às hipóteses e categorias que se vinculam ao problema 
da pesquisa e seus objetivos, considerando também o contexto em que se 
situa o objeto investigado. 

 

 Gil (2010) enfatiza que a elaboração do questionário consiste em traduzir os 

objetivos específicos da pesquisa em itens bem redigidos, no entanto, não existem 

normas rígidas, mas o autor aponta algumas regras práticas nortear o trabalho como 

a elaboração de questões preferencialmente fechadas sobre o problema proposto que 

não penetrem na intimidade da pessoa, que os questionamentos sejam relevantes, 

simples, claros e limitados, permitindo a compreensão.  

  A pesquisa de campo processou-se nos dez municípios que integram a região 

da AMPLANORTE, estado de Santa Catarina: Bela Vista do Toldo, Canoinhas, 

Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, Papanduva, Porto União e 

Três Barras, com o auxílio da Coordenação do Colegiado da Educação da 

AMPLANORTE. O instrumento de coleta de dados foi um questionário, via formulário 

Google Forms, com questões fechadas de múltipla escolha e perguntas abertas, para 

atender aos objetivos específicos, articulados com as categorias de análise: 

planejamento e Planos de Educação, monitoramento e avaliação e desenvolvimento 

regional. Cabe destacar que os questionários, os quais estão em apenso,  foram 

diferenciados, considerando as atribuições para cada uma das instâncias 

responsáveis pelo monitoramento e avaliação dos Planos de Educação, de acordo 

com o previsto na lei que institui os PME.  

 Na elaboração dos questionários utilizou-se a Escala Likert, composta por um 

conjunto de opções de resposta, com a finalidade de verificar o posicionamento dos 

pesquisados sobre os processos de execução, monitoramento e avaliação dos Planos 

Municipais de Educação. 

 Os questionários foram organizados utilizando escalas para aprofundar o 

conhecimento sobre o objeto de estudo, com perguntas de múltipla escolha, contendo 

itens com posições extremas e item intermediário para gerar maior precisão nos 
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resultados. Para isso, foram aplicadas as escalas de concordância, frequência, 

importância e desempenho. 

Para a definição da amostragem foi considerada uma parte dos elementos que 

compõem o universo, pois segundo Gil (2010), quando a amostra é rigorosamente 

selecionada, os resultados obtidos no levantamento tendem a se aproximar da 

realidade. Pode assim, assumir formas diversas, em função do tipo de população, e 

no caso desse estudo, optou-se pela amostragem não probabilística intencional, na 

qual a escolha da amostra, justifica-se pela representatividade dos segmentos 

envolvidos no processo de execução, monitoramento e avaliação dos PME. 

A população total da pesquisa foi dividida em quatro grupos: Secretários 

Municipais de Educação, Conselhos Municipais de Educação, Fórum do Plano 

Municipal de Educação ou membro da Equipe Técnica dos municípios de Bela Vista 

do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis,  Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, 

Papanduva; Porto União e Três Barras e 01 (um) representante do Tribunal de Contas 

do Estado de Santa Catarina. Dos  questionários encaminhados via Google Forms, 

100% retornaram respondidos.  

Segue tabela com o número da população participante da pesquisa por 

município. 

 

Tabela 5 - Número da população participante da pesquisa e segmento representativo 

Município Secretários 
de 

Educação 

Representantes da 
Equipe Técnica ou do 

Fórum do PME 

Representantes do Conselho 
Municipal de Educação 

Bela Vista do Toldo 01 01 01 
Canoinhas 01 01 01 
Irineópolis 01 01 01 
Itaiópolis 01 01 01 
Mafra 01 01 01 
Major Vieira 01 01 01 
Monte Castelo 01 01 01 
Papanduva 01 01 01 
Porto União 01 01 01 
Três Barras 01 01 01 
Total 10 10 10 

Fonte: Elaborado pela autora (2021) 

 

Na coleta de dados, os participantes preencheram o  Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido de acordo com o estabelecido pela Resolução UnC - Reitoria 

002/2016. O projeto foi apreciado pelo Comitê de Ética  em Pesquisa da UNC  senso 

aprovado sob n.º 51559621.8.0000.0117. 
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  As respostas dos participantes estão incorporados na dissertação. Preserva-se 

o sigilo das informações, não exponado a identidade, cumprindo assim o estabelecido 

com o Comitê de Ética em Pesquisa. Os dados coletados por meio da aplicação do 

formulário Google Forms  estão organizados  em quadros gerais, com a tabulação das 

respostas de todos os segmentos participantes.  

 A pesquisa utilizou o procedimento da categorização dos dados, selecionando, 

agrupando elementos e ideias. Na visão de Gomes (2001, p.70) o termo categoria: 

 

[...] se refere a um conceito que abrange elementos ou aspectos com 
características comuns ou que se relacionam entre si. Essa palavra está 
ligada à ideia de classe ou série. As categorias são empregadas para se 
estabelecer classificações. Nesse sentido, trabalhar com elas significa 
agrupar elementos, ideias ou expressões em tomo de um conceito capaz de 
abranger tudo isso.  

 

 Nessa concepção, as categorias são classificadas de acordo com as 

características comuns e que possuem relação com os elementos que a compõe. A 

 categorização “facilita a análise da informação, mas deve fundamentar-se numa 

definição precisa do problema, dos objetivos e dos elementos utilizados na análise de 

conteúdo” (MORAES, 1999, p.6-7). 

Moraes (1999) enfatiza que o estabelecimento de categorias necessita 

obedecer a um conjunto de critérios, como validade, pertinência, adequação, 

exaustividade ou exclusividade, homogeneidade, exclusividade ou exclusão mútua, 

objetividade, consistência ou fidedignidade. 

   Respeitados os critérios citados, a presente pesquisa destaca o estudo de 

três categorias: planejamentos e Planos de Educação; avaliação e monitoramento; e 

desenvolvimento regional.  

. 
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 4.APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

 

4.1 Contextualização da Região da AMPLANORTE 

 

O território objeto da pesquisa é representado pelos municípios que compõem 

a Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE): Bela 

Vista do Toldo, Canoinhas, Irineópolis, Itaiópolis, Mafra, Major Vieira, Monte Castelo, 

Papanduva, Porto União, Três Barras os quais integram o Vale do Contestado27. 

 A Figura 6 representa o mapa de Santa Catarina com a localização das 

Associações de Municípios, entre elas a AMPLANORTE. 

 

Figura 6 - Localização geográfica da Região da AMPLANORTE 

Fonte: FECAM(2020) 

 

O Quadro 6 sintetiza as principais informações por município com o objetivo de 

esclarecer o leitor. 

                                            
27 Vale do Contestado: região catarinense com valor histórico decorrente do Movimento Sertanejo do 

Contestado (1912-1916), ocorrida no início do século XX. Além da história, cultura e lazer em meio à 
natureza, existem atrações como as cachoeiras, vales e planaltos de vegetação preservada, sendo a 
arquitetura típica das construções e a riqueza multicultural, resultado da colonização austríaca, 
polonesa, italiana e alemã (AMPLANORTE, 2018). 
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Quadro 6 - Dados da emancipação, colonização e economia dos municípios da região da 
AMPLANORTE 

Município Emancipação Colonização Economia 

Bela Vista do 
Toldo 

16 de abril 1994 Residentes noutros estados e 
cidades vizinhas como 
Joinville, São Bento do Sul, 
Papanduva, Itaiópolis entre 
outras. Descendentes do 
continente europeu: países 
como a Alemanha, Itália, 
Polônia entre outros 
(AMPLANORTE, 2018, p. 14). 
 

Destaque econômico para a 
agropecuária, tendo o fumo 
como um dos principais 
produtos. Microempresas. O 
comércio é o principal 
responsável pela 
manutenção da 
empregabilidade da 
população local (SEBRAE, 
2019a, p.13). 

Canoinhas 12 de setembro 
de 1911 

A diversidade étnica atraiu 
imigrantes alemães, italianos, 
ucranianos e japoneses 
motivados pela exploração da 
erva-mate (SEBRAE, 2019b, 
p. 12). 
 

As atividades econômicas 
estão pautadas em uma 
matriz produtiva 
predominantemente 
extrativista que se perpetuou 
por décadas e que sua base 
econômica está alicerçada 
na exploração da erva mate 
e na madeira, bem como sua 
enorme força aportada nas 
atividades agropecuárias 
(UnC a, 2018, p. 15). 

Irineópolis 22 de julho de 
1962. 

Em 1920 começaram a chegar 
os imigrantes alemães, 
ucranianos e, em menor 
proporção, os italianos. 
(SEBRAE, 2019c, p. 12). 

Apresenta a economia de 
Irineópolis baseada no setor 
da Agropecuária, mas que 
também possui micros e 
pequenas empresas e o 
comércio aparece como o 
principal setor na 
manutenção da 
empregabilidade da 
população local (SEBRAE, 
2019c, p. 12). 

Itaiópolis 28 de outubro 
de 1918 

A história de Itaiópolis reúne 
muitas etnias e tem origem na 
fundação da cidade 
paranaense de Rio Negro. Os 
primeiros colonos chegaram 
em 1891, oriundos da 
Inglaterra. Imigrantes russos, 
poloneses e alemães vieram 
pouco depois e, com as 
famílias de tropeiros SEBRAE 
(2019d, p.12 – 34). 

O setor de Agricultura 
aparece como o principal 
setor na manutenção da 
empregabilidade da 
população local. SEBRAE 
(2019d, p.13). 

Mafra 08 de setembro 
de 1917 

Colonizada por diversos 
povos, com destaque para 
Alemães, Poloneses, 
Ucranianos, Bucovinos, 
Italianos (MAFRA, 2021). 

Relevância da indústria 
madeireira, no entanto, se 
destacam o setor agrícola, 
agropecuária, comércio, 
indústria, construção civil, 
serviços, entre outros (UnC 
2018b, p.16). 

                                                                                                                        Continua 
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Continuação  

Major Vieira 23 de janeiro 
de1960 

Imigrantes poloneses, 
italianos, alemães e alguns 
poucos ucranianos 
(SEBRAEe, 2019, p. 12). 
 

Destaque no setor 
agropecuário. O município 
abriga em sua maior parcela 
microempresas que fazem 
girar a economia e o 
comércio é a principal 
responsável pela 
manutenção da 
empregabilidade da 
população local (SEBRAEe, 
2019, p. 13). 

Monte Castelo 15 de maio de 
1962 

Depois da Movimento 
Sertanejo do Contestado 
(1912 a 1916), chegaram 
imigrantes de diversas etnias – 
poloneses, italianos, alemães 
e japoneses (SEBRAEf, 2019, 
p. 12). 

A agricultura e o comércio 
são os principais 
responsáveis pela 
manutenção da 
empregabilidade da 
população local (SEBRAEf, 
2019, p. 13). 

Papanduva 11 de abril de 
1954 

Os primeiros imigrantes foram 
alemães e portugueses vindos 
do Paraná, em 1828, e a 
dificuldade de vencer as matas 
densas dificultou a 
colonização. Somente em 
1880 a área foi realmente 
colonizada, com a chegada 
dos imigrantes poloneses 
(SEBRAE, 2019g, p.12). 

A economia é baseada na 
agropecuária, indústria e 
serviços (AMPLANORTE, 
2018, 76). 
 

Porto União 05 de setembro 
de 1917 

A partir de 1886 chegam os 
primeiros colonos de origem 
europeia, na maioria alemães, 
e mais tarde aportam outras 
etnias: poloneses, ucranianos, 
austríacos e russos 
(SEBRAE,2019h, p.12). 

O município abriga 
microempresas e a indústria 
aparece como o principal 
setor na manutenção da 
empregabilidade da 
população local 
(SEBRAE,2019h, p.13). 

Três Barras 23 de janeiro de 
1961 

Os primeiros moradores da 
região foram caboclos. Com a 
instalação da empresa norte-
americana Southern Brazil 
Lumber and Colonization 
Company no final do Século 
XIX, vieram os italianos, 
alemães e até japoneses 
(SEBRAE ,2019i, p.12). 

Três Barras se destaca 
economicamente por um 
perfil que dá protagonismo à 
indústria papeleira, com 
importante participação da 
agricultura (SEBRAE, 2019j, 
p.13). 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados do SEBRAE(2019), UnC (2018), 
AMPLANORTE(2018) e sites dos municípios. 

 

 Os dados apresentados no Quadro 6 indicam que a colonização dos municípios 

da região da AMPLANORTE foi caracterizada pela vinda de imigrantes de diversas 

etnias. A economia é baseada na agropecuária, microempresas, indústrias, comércio 

e exploração da erva mate e madeira. 
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 A Tabela 6 condensa informações comuns aos municípios pesquisados, como: 

população estimada no ano de 2020, área territorial, densidade demográfica e o PIB 

per capita referente a 2018.  

No que tange aos dados gerais dos municípios que integram a região da 

AMPLANORTE, seguem informações sobre a população estimada, área territorial, 

densidade demográfica e Produto Interno Bruto (PIB)  per capita. 

 

Tabela 6 - Dados gerais dos municípios 

Município População 
estimada 2021 

Área territorial 
em km² 

Densidade 
demográfica 
HAB/KM² 

PIB PER 
CAPITA R$ 
 2019 

Bela Vista do Toldo 6.386 535,682 11,16 24.209,07 
Canoinhas 54.558 1.148,036 46,27 32.281,64 
Irineópolis 11.354 589,698 17,72 29.850,57 
Itaiópolis 21.889 1.297,543 15,67 35.669,31 
Mafra 56.825 1.404,084 37,69 34.993,36 
Major Vieira 8.209 525,4950 14,23 25.985,61 
Monte Castelo 8.263 573,5850 14,55 21.075,78 
Papanduva  19.521 764,737 23,97 31.485,54 
Porto União 35.685 848,779 39,62 21.990,79 
Três Barras 19.455 6,496 41,43 58.050,25 

 
Fonte: Elaborada pela autora com base no site: https://cidades.ibge.gov.br (2021) 

 
 Dos dados contidos na Tabela 6, em extensão territorial e população, o maior 

municípios integrantes da AMPLANORTE é Mafra. Três Barras apesar de apresentar 

a menor área territorial, é o segundo em densidade demográfica e possui o PIB per 

capita mais elevado se comparado aos demais. 

Quanto aos resultados do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) dos 

municípios que integram a região da AMPLANORTE, segue comparativo dos anos de 

1991, 2000 e 2010. 

 

Tabela 7 - Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

Município 1991 2000 2010 

Bela Vista do Toldo 0,316 0,491 0,675 
Canoinhas 0,506 0,640 0,757 
Irineópolis 0,370 0,533 0,699 
Itaiópolis 0,428 0,562 0,708 
Mafra 0,538 0,652 0,777 
Major Vieira 0,420 0,582 0,690 
Monte Castelo 0,435 0,571 0,675 
Papanduva 0,441 0,564 0,704 
Porto União 0,536 0,666 0,786 
Três Barras 0,457 0,598 0,706 

Fonte: Elaborada pela autora com base no site: https://cidades.ibge.gov.br (2021) 
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  Com base na Tabela 7 constata-se uma evolução nos dados do IDH no período 

de 1991 a 2010, em todos os municípios da região, com destaque para Porto União 

que apresenta o maior índice28. É possível observar que dos dez municípios da região, 

quatro tem IDH médio e seis enquadram-se com IDH alto. 

 O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é composto pelos indicadores, 

renda, longevidade e educação. Assim, importante apresentar os dados dos 

municípios que integram a região da AMPLANORTE. 

 

Tabela 8 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) – Renda 

Município 1991 2000 2010 

Bela Vista do Toldo 0,479 0,541 0,624 
Canoinhas 0,576 0,665 0,717 
Irineópolis 0,524 0,635 0,720 
Itaiópolis 0,530 0,586 0,700 
Mafra 0,590 0,660 0,738 
Major Vieira 0,523 0,633 0,653 
Monte Castelo 0,515 0,607 0,641 
Papanduva 0,537 0,595 0,691 
Porto União 0,615 0,689 0,752 
Três Barras 0,540 0,636 0,677 

Fonte: Elaborado pela autora com base no site http://www.atlasbrasil.org.br (2021)  

 

Tabela 9 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) – Longevidade 

Município 1991 2000 2010 

Bela Vista do Toldo 0,653 0,733 0,826 
Canoinhas 0,706 0,781 0,874 
Irineópolis 0,700 0,781 0,836 
Itaiópolis 0,653 0,764 0,836 
Mafra 0,757 0,803 0,880 
Major Vieira 0,720 0,760 0,817 
Monte Castelo 0,681 0,764 0,826 
Papanduva 0,687 0,780 0,836 
Porto União 0,757 0,796 0,891 
Três Barras 0,681 0,759 0,814 

Fonte: Elaborado pela autora com base no site http://www.atlasbrasil.org.br (2021)  

 

Tabela 10 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) -   Educação 

Município 1991 2000 2010 

Bela Vista do Toldo 0,101 0,299 0,598 
Canoinhas 0,319 0,504 0,692 
Irineópolis 0,138 0,306 0,567 
Itaiópolis 0,226 0,397 0,606 
Mafra 0,348 0,523 0,723 
Major Vieira 0,197 0,410 0,617 
Monte Castelo 0,234 0,401 0,581 
   Continua 

                                            
28 De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano (2013, p.27) o IDH varia entre 0 e 1 e quanto 

mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano de um município, classificando-se em: muito 
baixo (0 a 04,99), baixo (0,500 a 0,599), médio (0,600 a 0,699), alto (0,700 a 0,799) e muito alto 
(0,800 a 1). 
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Continuação    
Papanduva 0,233 0,386 0,603 
Porto União 0,331 0,539 0,724 
Três Barras 0,260 0,443 0,639 

Fonte: Elaborado pela autora com base no site http://www.atlasbrasil.org.br (2021)  

 Com base nas informações das Tabelas 8, 9 e 10 constata-se que no período 

pesquisado, os municípios apresentaram crescimento dos índices do IDHM renda, 

longevidade e Educação. Na comparação dos três índices que compõem o IDH, a 

Educação é a que apresenta os índices mais baixos, apesar dos dados comprovarem 

um aumento gradual nos resultados dos municípios da AMPLANORTE nos anos de 

1991, 2000 e 2010.  

O documento do Plano de Desenvolvimento Regional do Planalto Norte 

Catarinense (PDR) apresenta o IDH da região, destacando que das três vertentes do 

índice (Renda, Longevidade e Educação), o fator Longevidade eleva o índice geral 

dos municípios. A Educação contribui para a redução do IDH nos municípios e no caso 

de Bela Vista do Toldo e Monte Castelo, onde a maioria da população reside no 

campo, os números do IDH Educação são ainda mais baixos (AMPLANORTE, 2017). 

Outro importante indicador a ser considerado na área educacional é o Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que combina dados do fluxo escolar 

obtidos no Censo Escolar e média de desempenho nas avaliações no Sistema de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB).  

 

O índice também é importante condutor de política pública em prol da 
qualidade da educação. É a ferramenta para acompanhamento das metas de 
qualidade para a educação básica, que tem estabelecido, como meta para 
2022, alcançar média 6 – valor que corresponde a um sistema educacional 
de qualidade comparável ao dos países desenvolvidos (BRASIL, 2020, n.p.). 

 

No tocante aos municípios que integram a região da AMPLANORTE, seguem 

Tabelas 11, 12 e 13 do IDEB observado e da meta projetada nos Anos Iniciais, Anos 

Finais e Ensino Médio referentes ao período de 2013 a 2019: 

 

Tabela 11 - IDEB dos Anos Iniciais dos Municípios da AMPLANORTE Rede Pública Municipal, 
Estadual    e Federal – 2013 a 2019 

 
MUNICÍPIO 

2013 2015 2017 2019 

META  IDEB  META  IDEB  META IDEB META  IDEB  

Bela Vista do Toldo 5,3 ** 5,6 ** 5,8 ** 6,1 ** 
Canoinhas 5.5 5.9 5.8 6.4 6.1 6.7 6.3 6.8 
Irineópolis 5,3 5,9 5,6 6,7 5,9 7,6 6,1 7,4 
Itaiópolis 5.0 5.4 5.2 5.6 5.5 6.0 5.8 6.0 
        Continua 
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Fonte: Elaborada pela autora baseado no site: www.ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado 
(2021) 
** Sem média no SAEB: Não participou ou não atendeu os requisitos necessários para ter o 

desempenho calculado.  

 

Os resultados do IDEB dos Anos Iniciais expressos na Tabela 11 permitem 

acompanhar a evolução dos resultados, sendo possível constatar que no ano de 2019, 

oito (08) municípios alcançaram as metas projetadas e apenas Porto União não atingiu 

a meta. Bela Vista do Toldo não teve divulgação dos dados, visto que o critério 

estabelecido de número mínimo de alunos não foi alcançado. 

No que se refere ao IDEB observado e a meta projetada nos Anos Finais do 

Ensino Fundamental dos municípios que integram a região da AMPLANORTE, segue 

Tabela 12 referente ao período de 2013 a 2019: 

 

Tabela 12 - IDEB dos Municípios da AMPLANORTE Rede Pública Municipal, Estadual e Federal –  

Fonte: Elaborada pela autora baseado no site: www.ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado 
(2021) 

 

Nos Anos Finais do Ensino Fundamental, observa-se que não houve aumento 

significativo do IDEB no período apresentado, apontando inclusive redução dos 

índices de 2017 para 2019. No ano de 2019, os dez municípios integrantes da 

AMPLANORTE não alcançaram a meta projetada, justificando-se a necessidade da 

adoção de ações educacionais que visem a melhoria do ensino e consequentemente 

o alcance dos índices estabelecido. 

Continuação         
Mafra 5.6 5.7 5.9 6.0 6.2 6.6 6.4 6.5 
Major Vieira 5.0 ** 5.3 5.8 5.6 6.3 5.8 6.4 
Monte Castelo 4.7 5.0 5.0 5.7 5.3 5.8 5.6 6.0 
Papanduva 4.6 6.1 4.9 6.5 5.2 7.0 5.5 6.9 
Porto União 5.1 5.8 5.4 5.7 5.7 5.8 5.9 5.8 
Três Barras 4.9 4.6 5.2 5.2 5.5 5.4 5.8 5.2 

 
MUNICÍPIO 

2013 2015 2017 2019 

META  IDEB  META  IDEB  META IDEB META  IDEB  

Bela Vista do Toldo 4.7 4.2 5.1 4.3 5.4 4.7 5.6 4.3 
Canoinhas 4.9 4.6 5.3 5.3 5.5 5.3 5.8 5.4 
Irineópolis 4,6 4,1 5,0 5,3 5,2 5,1 5,5 4,5 
Itaiópolis 4.7 4.3 5.0 4.9 5.3 5.1 5.5 5.0 
Mafra 5.2 4.5 5.5 4.9 5.8 4.9 6.0 4.7 
Major Vieira 4.7 4.2 5.0 5.1 5.3 5.2 5.5 5.0 
Monte Castelo 4.7 3.9 5.1 4.8 5.3 4.5 5.6 4.0 
Papanduva 4.9 4.2 5.2 4.6 5.5 5.0 5.7 4.7 
Porto União 4.9 3.9 5.2 4.6 5.5 4.8 5.7 4.5 
Três Barras 4.2 3.8 4.5 4.2 4.8 4.1 5.1 4.0 
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Acerca do IDEB observado e da meta projetada do Ensino Médio, nos  

municípios que integram a região da AMPLANORTE, seguem dados correspondentes 

ao período de 2013 a 2019: 

 

Tabela 13 - IDEB Ensino Médio dos Municípios da AMPLANORTE Rede Pública Municipal, Estadual e 
Federal - 2019 

Fonte: Elaborada pela autora baseado no site: www.ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado 
(2021) 

 

 Os resultados do IDEB do Ensino Médio expressos no Tabela 13 permitem 

constatar que em 2013 e 2015 não há dados, devido a não realização da avaliação 

nesse nível de ensino. Em 2017, participaram sete (07) municípios da AMPLANORTE 

e a partir dessa avaliação foi possível projetar metas para os anos seguintes. No 

entanto, Bela Vista do toldo e Três Barras não realizaram nenhuma aferição. Em 2019, 

dos dez (10) municípios, Canoinhas, Itaiópolis, Papanduva e Porto União superaram 

a meta projetada; Mafra atingiu o esperado; Monte Castelo e Três Barras não 

alcançaram as metas projetadas; Irineópolis não teve aferições em anos anteriores, 

por isso não havia meta projetada; Major Vieira e Bela Vista não realizaram a avaliação 

devido ao critério estabelecidos pelo SAEB. Os dados apresentados pelos municípios 

que integram a AMPLANORTE, comprovam que das etapas da Educação Básica, o 

Ensino Médio é o que possui os índices mais baixos e se comparados ao nível 

nacional também demonstram índices insuficientes de aprendizagem. 

Os resultados apresentados no IDEB se constituem como parâmetros para se 

estabelecer ações necessárias para a melhoria de ensino e nesse sentido os Planos 

de Educação desempenham importante função. No caso do IDEB, a meta 7 aborda a 

qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do 

fluxo escolar e da aprendizagem, prevendo estratégias para atingir os resultados 

esperados.  

 
MUNICÍPIO 

2013 2015 2017 2019 

META  IDEB  META  IDEB  META IDEB META  IDEB  

Bela Vista do Toldo - - - - - - - - 
Canoinhas - - - - - 3,0 3,2 4,2 
Irineópolis - - - - - - - 3,7 
Itaiópolis - - - - - 3,5 3,7 4,3 
Mafra - - - - - 4,0 4,2 4,2 
Major Vieira - - - - -  - - 
Monte Castelo - - - - - 2,8 3,1 3,0 
Papanduva - - - - - 3,4 3,6 3,9 
Porto União - - - - - 3,0 3,2 3,4 
Três Barras - - - - - 3,5 3,7 3,6 
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  Para contextualização dos dados educacionais dos municípios da região, 

seguem Tabelas 14 e 15 referentes as matrículas de alunos e docentes da Educação 

Básica. 

Tabela 14 - Dados de matrículas dos municípios que integram a região da AMPLANORTE - 2021 
Município Educação 

Infantil 
Ensino 

Fundamental 
Ensino 
Médio 

Educação 
Profissional 

Educação 
Especial 

EJA Total 

Bela Vista do 
Toldo 

325 770 266 - 14 - 1.361 

Canoinhas 2.970 7.173 2.724 1.518 469 352 14.171 
Irineópolis 439 1.396 431 10 208 57 2.323 
Itaiópolis 877 2.863 835 06 107 195 4.771 
Mafra 2.671 6.716 1.922 388 376 291 11.927 
Major Vieira 334 906 294 09 68 18 1.552 
Monte Castelo 381 1.182 350 11 56 43 1.956 
Papanduva 756 2.346 725 18 109 139 3.966 
Porto União 1.277 3.962 1.715 435 143 141 7.261 
Três Barras 1.155 2.615 647 30 164 130 4.428 
Total 11.185 29.929 9.909 2.415 1.714 1.366 53.716 

Fonte: Elaborado pela autora com base no site https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-
informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-basica (2021)  

 

 Os dados demonstram que com relação ao número de matrículas total, o 

município de Canoinhas é o que possui o maior número de estudantes, totalizando 

14.204 nos diferentes níveis e modalidade de ensino, exceto na Educação de Jovens 

e Adultos que o maior número (467) é apresentado por Mafra.29  

 

Tabela 15 - Número de docentes da Educação Básica - 2021 

Município Educação 
Infantil 

Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

Educação 
Profissional 

EJA Total 

Bela Vista do 
Toldo 

32 57 78 00 00 147 

Canoinhas 225 450 339 237 43 652 
Irineópolis 33 86 98 11 12 187 
Itaiópolis 67 227 139 23 13 359 
Mafra 184 459 221 62 24 755 
Major Vieira 35 106 92 01 03 188 
Monte Castelo 36 133 108 27 09 239 
Papanduva 53 181 114 00 15 277 
Porto União 124 364 260 72 22 624 
Três Barras 108 239 148 27 11 416 
Total 897 2.302 1.597 460 152 3.844 

Fonte: Elaborado pela autora com base no site https://www.gov.br/inep/pt-br/acesso-a-
informacao/dados-abertos/sinopses-estatisticas/educacao-basica (2021)  

 

                                            
29 Chama a atenção também a oferta na Educação Profissional de Canoinhas que totaliza 1.621 

estudantes matriculados. 
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 Com base nos dados apresentados na Tabela 15, constatou-se que o maior 

número de docentes em todos os municípios, atuam no Ensino Fundamental, que 

também representa o maior número de estudantes atendidos. 

  Seguindo a análise de dados dos municípios que integram a região da 

AMPLANORTE, importante apresentar informações sobre os planos municipais de 

educação, que são o objeto de estudo da pesquisa. Assim, apresenta-se o Quadro 

97com os municípios, lei de aprovação e data de aprovação. 

 
Quadro 7 - Leis dos Planos Municipais de Educação (2015-2024) 

Município Lei do Plano Municipal de Educação Data de aprovação  

Bela Vista do Toldo Lei n.º 1.102/2015 - Institui o Plano Municipal 
de Educação, na conformidade do artigo n.º 
144, da lei orgânica do município de Bela Vista 
do Toldo, Estado de Santa Catarina.  
Lei n.º 1175 - Altera a Lei n.º 1102/2015, e dá 
outras providências. 

12 de junho de 2015 
 
 
 
19 de julho de 2016 
 

Canoinhas Lei n.º 5.591 - Aprova o Plano Municipal de 
Educação de Canoinhas e dá outras 
providências 

23 de junho de 2015 

Irineópolis Lei º 1.843/2015 - Dispõe sobre aprovação do 
Plano Municipal Decenal de Educação, para o 
decênio 2015-2024, e adota outras 
providências. 

10 de junho de 2015 

Itaiópolis Lei n.º 657 de 09/06/2015 - Aprova o Plano 
Municipal de Educação e dá outras 
providências. 

09 de junho de 2015 

Mafra Lei n.º 4124 - Aprova o Plano Municipal de 
Educação - PME e dá outras providências. 

17 de junho de 2015 

Major Vieira Lei n.º 2.257 - Aprova o Plano Municipal de 
Educação - PME e dá outras providências. 

23 de junho de 2015 

Monte Castelo Lei n.º 2.367 - Aprova o Plano Municipal de 
Educação de Monte Castelo, e dá outras 
providências 

16 de junho de 2015 

Papanduva Lei n.º 2049 - Aprova a adequação do Plano 
Municipal de Educação - PME, estabelecendo 
seu novo texto e dá outras providências. 

24 de junho de 2015 

Porto União Lei n.º 4.323 - Aprova o Plano Municipal de 
Educação - PME, e dá outras providências. 

12 de maio de 2015 

Três Barras Lei n.º 3185 - Aprova o Plano Municipal de 
Educação – PME, e dá outras providências. 

19 de junho de 2015 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas leis municipais de criação do PME (2015-2016) 

 

 O Quadro 7 demonstra que os municípios atenderam ao previsto pelo Plano 

Nacional de Educação, quanto ao prazo de um ano para a aprovação do PME com 

vigência de 2015 a 2024. Observa-se que 90% dos municípios tiveram seus Planos 

Municipais de Educação aprovados no mês de junho, com exceção de 01 município 

que aprovou em maio. Constata-se ainda que apenas 01 município decidiu pela 

adequação do PME que estava em vigência, enquanto os demais optaram por instituir 
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um novo plano. Chama a atenção que apenas 01 município da região possui uma lei 

que altera o PME. Isso remete a falta de encaminhamentos para aprovação da 

Câmara dos Vereadores, de ajustes ou propostas possíveis de alterações nos planos 

municipais vigentes, cuja incumbência é das instâncias responsáveis. 

 A análise dos dados dos municípios integrantes da AMPLANORTE permitiu 

conhecer informações sobre a localização geográfica, emancipação, colonização e 

economia, bem como, aspectos gerais referentes a população, área territorial, 

densidade demográfica e PIB per capita. Apontou-se ainda os resultados do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) nos indicadores da Renda, Longetividade e 

Educação. Corroborou com o conhecimento da região a apresentação dos dados do 

número de matrículas dos estudantes nos diferentes níveis e modalidades de ensino, 

bem como os resultados educacionais aferidos pelo Índice de Desenvolvimento 

Educacional (IDEB).  

 Com base nessa contextualização e demais informações coletadas na 

pesquisa, procedeu-se a análise, observando-se as três categorias de análise 

adotadas neste trabalho: Planejamentos e Planos de Educação, Monitoramento e 

Avaliação, Desenvolvimento Regional e Desenvolvimento Regional.  

 

4.2 PLANEJAMENTOS E PLANOS DE EDUCAÇÃO 

 

 O planejamento é um instrumento para a implementação das políticas públicas, 

com possibilidades de transformação da realidade. Nessa concepção é “uma 

ferramenta que orienta todo processo educacional, pois institui e determina as 

demandas, indica as prioridades básicas e dispõe os recursos necessários para a 

efetivação de diversas ações, metas e objetivos para a educação” (CORRÊA 2019, p) 

35). 

 Buarque (1999, p. 35) complementa que “o planejamento é uma ferramenta de 

trabalho utilizada para tomar decisões e organizar as ações de forma lógica e racional, 

de modo a garantir os melhores resultados e a realização dos objetivos de uma 

sociedade, com os menores custos e no menor prazo possíveis”. 

 Para Vieira; Albuquerque (2002) o planejamento é um instrumento de 

implementação das políticas e que de acordo com o contexto do grupo envolvido e da 

realidade podem possibilitar a transformação social ou a conservação.   
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Diante do contexto da importância dos planejamentos para o gerenciamento de 

ações na gestão pública, tornam-se imprescindíveis a elaboração de Planos de 

Educação, os quais constituem-se em documentos, com força de lei, que estabelecem 

metas e estratégias para a desenvolvimento da educação em nível nacional, estadual 

e municipal. Nessa perspectiva, o Plano Municipal de Educação é: 

 

[...] o instrumento de gestão para tornar efetiva a cidadania e a sociedade 
preconizada nas bases e diretrizes do Sistema Municipal de Educação. 
(BORDIGNON, 2009, p. 90-92). 

 

Bordignon (2009) menciona ainda que o plano deve constituir-se em 

instrumento objetivo de gestão que permite a programação das ações e estratégias, 

recursos, atores e processos de gestão para realizar as transformações desejadas.  

  Azanha (1993, p.7) complementa que:  

 

O significado do termo “planejamento” é muito ambíguo, mas no seu uso 
trivial ele compreende a ideia de que sem um mínimo de conhecimento das 
condições existentes numa determinada situação e sem esforço de previsão 
das alterações possíveis dessa situação, nenhuma ação de mudança será 
eficaz e eficiente, ainda que haja clareza a respeito dos objetivos dessa ação  

 

 Diante dessa conjuntura, para averiguar a percepção dos entrevistados em 

relação aos planejamentos e Planos de Educação foram realizados alguns 

questionamentos.  

 Quanto a experiência na elaboração de planejamentos educacionais (Projeto 

Político Pedagógico, Plano de Desenvolvimento da Educação, Plano Municipal de 

Educação), 60% dos secretários municipais de educação consideram ter experiência 

média. A pesquisa indicou que 60% dos secretários atuam menos de 01 (um) ano no 

cargo e 40% responderam ter de três a quatro anos completos, essa resposta pode 

estar relacionado ao tempo de atuação no cargo. No entanto, a percepção média 

assinala que na elaboração desses documentos, os secretários não possuem muita 

experiência.  

 No tocante ao Projeto Político Pedagógico (PPP)  é a proposta educativa da 

escola, que deve ser ser produzido com base no diagnóstico da realidade escolar.  

Lima (2014) considera que o levantamento de dados sobre as condições escolares, a 

disponibilidade dos recursos humanos e as necessidades dos alunos são essenciais. 

O PPP das escolas deve “guardar uma relação entre si, em função de estarem 
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apoiados e orientados pela Proposta Pedagógica da Rede e, principalmente, para que 

possam constituir uma unidade, ou seja, participar e formar uma Rede de Ensino”.  

(LIMA, 2014, p. 71-72) 

 Referente ao  Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), lançado pelo 

MEC (Ministério da Educação) em 2007, teve o objetivo de alcançar patamares de 

qualidade da Educação e viabilizar o alcance das metas estabelecidas no PNE 2001-

2010. As transferências voluntárias e assistência técnica do MEC aos municípios, 

estados e Distrito Federal foram vinculadas à adesão ao Plano de Metas 

Compromisso Todos pela Educação (LIMA, 2014). 

 Reitera-se que o PDE buscou garantir o cumprimento das metas no PNE (2001-

2011),  por meio da destinação de transferências de recusos oriundos da União e que 

o PPP é o documento norteador da escola. Portanto, considerando a importância e 

abrangência dos mesmos, faz-se necessário que os dirigentes de educação, mesmo 

que não tenham participado dos momentos da elaboração, conheçam as finalidades 

e formas de organização. 

 Na questão referente ao Conhecimento do Plano Municipal de Educação (2015-

2024), 10% dos secretários assinalaram ter conhecimento muito grande e 70% 

responderam ter grande conhecimento. No entanto, um respondente assinalou a 

alternativa ‘pequeno’. Quanto as respostas dos Conselheiros de Educação, 50% 

indicaram ter conhecimento médio. 

  A importância do planejamento como ferramenta que evita a improvisação é 

enfatizada Bordignon (2009, p.90): 

 

Na gestão pública atual, quando são frequentes as críticas à improvisação e 
às ações episódicas, de caráter emergencial ou rotineiro, é necessário refletir 
sobre a realidade, ter objetivos, não improvisar a ação. Refletir com visão de 
totalidade, sistêmica e não de forma fragmentada, com visão parcial da 

realidade, o que levaria a objetivos também parciais.  
   

 No entanto, quando perguntado sobre a importância que os segmentos 

atribuem ao Plano Municipal de Educação, enquanto instrumento de execução de 

política educacional no município, 61,29% dos respondentes consideram que é muito 

grande e 32,25% julgam como sendo de grande relevância. 

 Quanto à questão que mensura o grau de observância das metas e estratégias 

do Plano Municipal de Educação na elaboração do planejamento educacional, 90% 
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dos segmentos de Secretários e Conselhos de Educação, afirmam que é observado 

o PME em grau muito grande e grande, comprovando assim a importância atribuída 

aos Planos Municipais de Educação, atrelada as tentativas de efetivo cumprimento 

das metas previstas. 

 Para o respondente do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina: 

 

Planos de Educação são estratégicos e propõem as diretrizes gerais, por isso 
precisam de um alinhamento gerencial dentro da estrutura da educação, além 
da conexão com outras áreas, como saúde, cultura, assistência social e 
desenvolvimento econômico (neste caso, por exemplo, para metas como a 
da EJA integrada à educação profissional) (Pesquisa, 2021). 

 

 Quando questionados sobre a interferência da alternância de dirigentes 

municipais na execução, monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de 

Educação é visível a opinião de que ocorre interferências, tanto quanto da troca de 

mandatos de prefeitos, como também de secretários. A alternativa referente a 

‘nenhuma’ interferência foi registrada apenas uma vez, tanto na execução, como no 

monitoramento e avaliação dos planos.   

 Diante desse contexto, para contribuir com as discussões sobre a alternância 

dos governantes, segue o Quadro com o período dos mandatos políticos e respectivos 

prefeitos da região da AMPLANORTE, relacionados a vigência dos Planos de 

Educação:  

 

Quadro 8 - Prefeitos dos Municípios da AMPLANORTE no Período de Vigência dos Planos de 
Educação (2014-2021) 

Município Período 
2013-2016 

Período 
2017-2020 

Período 
2021-2024 

Bela Vista do 
Toldo 

Gilberto Damaso da 
Silveira (PMDB) 

Adelmo Alberti (PSDB) Adelmo Alberti 
(PSL) 
Alfredo Cezar Dreher 
(interino a partir de 08 de 
julho) 

Canoinhas Luis Alberto Farias 
(PMDB) 

Gilberto dos Passos 
(PSD) 

Gilberto dos Passos 
(PSD) 
 

Irineópolis Juliano Pozzi Pereira 
(PSDB) 

Juliano Pozzi Pereira 
(PSDB) 

Lademir Fernando Arcari 
(PSDB) 

Itaiópolis Gervásio Uhlmann 
(PSC) 

Reginaldo José 
Fernandes Luiz (PSD) 

Mozart José 
Myczkowski (PSD) 

   Continua 
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Continuação 

   

Mafra Roberto Agenor 
Scholze, (PT- 2013-
2015) 
Abel Bicheski (PSD-
2015-2017) 

Wellington Roberto 
Bielecke (PSD) 

Emerson Maas (PODE) 

Major Vieira 
 

Israel Kiem (PSD) Orildo Severgnini 
(PMDB) 

Adilson Lisczkovski 
(PATRIOTA) 

Monte Castelo Aldomir Roskamp 
(PMDB) 

Jean Carlo Medeiros de 
Souza (PSDB) 

Jean Carlo Medeiros De 
Souza  (PSDB) 

Papanduva 
 

Dario Schikovski 
(PSDB) 

Luiz Henrique Saliba 
(PP) 

Luiz Henrique Saliba (PP) 

Porto União 
 

Anízio de Souza (PT) Elizeu Mibach (PSDB) Elizeu Mibach (PSDB) 

Três Barras Elói José 
Quege (PP) 

Luis Divonsir Shimoguiri 
(PR) 

Luiz Divonsir Shimoguiri 
(PSD) 

Fonte: Elaborado pela autora com base em consulta aos sites dos municípios e a AMPLANORTE 
(2021) 

 

 

  No período de 2013 a 2016 (primeiro mandato político dos prefeitos na vigência 

do PNE 2021-2024), registra-se que em 2014 teve início o processo de mobilização 

para a construção dos Planos Municipais de Educação, cuja aprovação se deu em 

2015. O Quadro 8 expressa que dos 10 municípios da região, apenas em Irineópolis 

o prefeito foi reeleito para o período de 2017 a 2020. Esses dados demonstram a troca 

das gestões municipais e com isso possíveis alterações na condução do processo 

educacional e na implementação dos planos educacionais que são instrumentos de 

planejamento que ultrapassam períodos de governo e precisam de um monitoramento 

contínuo para acompanhar o que está sendo feito para o alcance das metas e 

estratégias definidas. Com relação ao mandato de 2020 a 2024, dos 10 municípios da 

região, seis prefeitos foram reeleitos para o período e que, portanto, já haviam 

vivenciado a experiência da implementação dos PME.  

A alternância de mandatos políticos de prefeitos ocasiona também a mudança 

de dirigentes municipais de educação, tendo em vista que os cargos 

comissionados são de livre nomeação e exoneração de acordo com o art. 37 

da Constituição Federal de 1988. Importante apresentar o Quadro 9 que segue com 

as informações referentes aos Secretários de Educação da região da AMPLANORTE 

e os seus respectivos períodos de atuação: 
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Quadro 9 - Secretários Municipais de Educação da AMPLANORTE no Período de Vigência dos 
Planos de Educação (2014-2021) 

Fonte: Elaborado pela autora com base em consulta aos sites dos municípios e a AMPLANORTE (2021) 

 

 O Quadro 9 apresenta os secretários de educação dos municípios da região da 

AMPLANORTE nos mandatos políticos que envolveram a elaboração, aprovação e 

execução dos Planos Municipais de Educação. A partir da aprovação do PNE, os 

municípios tiveram o prazo de até dois anos para elaborarem e aprovarem o seu PME. 

Assim, em 2015, os dirigentes enfrentaram o desafio de elaborar os seus PME em 

consonância com o PNE e a partir disso implementar as metas e estratégias previstas. 

No entanto, em 2016, devido as eleições municipais, houve a alteração de dirigentes 

municipais de Educação.  

 O Quadro 9 indica ainda que no período de 2013 a 2021 nenhum município 

manteve seu Secretário de Educação. Em Bela Vista do Toldo, Mafra, Irineópolis, 

Itaiópolis, Monte Castelo, Papanduva e Porto União registra-se a permanência em 

Município Período 

2013-2016 

Período 

2017-2020 

Ano de 2021 

Bela Vista do Toldo Ivani Gonçalves de 
Lima Kuchler 

Maria Cristina Schiessl 
Gelinski 

Maria Cristina Schiessl 
Gelinski 

Canoinhas Hamilton Wendt Osmar Oleskovicz;  - 
Rosemari Schiessl dos 
Passos 

Diogo Seidel – Eliane 
Cristina Krull 

Irineópolis Lilian Eliane 
Batschauer 

Lilian Eliane 
Batschauer 

Chirley Aparecida 
Lesan Kuyava 

Itaiópolis Fátima Regina 
Sonaglio Wielewski 

Solange Stefen -
Araceli Mengarda 
Jakubiak - Marlete 
Arbigaus 

Marlete Arbigaus- 
Araceli Mengarda 
Jakubiak 

Mafra Estela Maris 
Bergamini Machado 

Estela Maris 
Bergamini Machado 

Jamine Emmanuelle 
Henning 

Major Vieira Silmara Zabudowski Laercio Sobczack - 
Wânia Regina Vercka 

Marilda Rodecz 

Monte Castelo Maria Dorazélia 
Fernandes 

Ary Vieira Simões -
Osner Corrêa Netto -
Valmira Vengue 
Ribeiro 

Osner Corrêa Netto 

Papanduva Everton Rodney Klipp Marisa Veiga- 
Bernadete Wiliczinski, 
e Zeneli Kohut 

Bernadete Wiliczinski 

Porto União Bento Trindade Junior Aldair Muncinelli Aldair Muncinelli 

Três Barras Eloá Stklain Antônio Tsunoda - 
Mona Uba Dequêch 
Denk 

Ediht de Souza 
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alguns períodos. Assim, ratifica-se o pensamento de Moura (2018, p. 221) que 

expressa que a alta rotatividade de Secretários de Educação provoca certa 

descontinuidade ou atraso do processo, pois o novo gestor demanda de tempo para 

se apropriar da situação de elaboração dos planos. 

 Na pesquisa realizada, o representante do Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina avaliou como grande a interferência da alternância de dirigentes 

municipais na execução do PME e como muito grande no monitoramento e avaliação 

dos planos, destacando que: 

 

A liderança dos Prefeitos é fundamental, principalmente para definir a 
prioridade na alocação de recursos, previsão no orçamento e cobrança de 
resultados. Entretanto, ponto decisivo para a boa execução dos PME é o 
desdobramento destes em planos gerenciais e operacionais, que mostrem 
aos dirigentes educacionais e aos profissionais que atuam na ponta o que 
devem fazer para a realização de cada meta/estratégia (Pesquisa, 2021). 

 

 Diante dessa mainifestação, importante salientar que: 
 

Os Planos de Educação são, também, um importante instrumento contra a 
descontinuidade das políticas públicas, pois orientam a gestão educacional e 
referenciam o controle social e a participação cidadã. Contudo, o desafio é 
seguir a implementação destes instrumentos, acompanhando-os e avaliando-
os a cada meta e estratégia. (LAGARES, 2020, p.25). 

 

 A intensidade do regime de colaboração entre Município/Estado/União para a 

implementação do Plano Municipal de Educação é considerada muito grande para 

12,90% dos respondentes, grande para 35,48% e médio para 35,48%. Pode-se 

concluir que o regime de colaboração influencia para que as metas e estratégias dos 

planos municipais de educação possam ser implementadas. Lagares (2017) enfatiza 

a importância do sistema de colaboração:  

 

[...] há responsabilidades comuns e prioritárias por um ou mais entes 
federativos, cuja execução depende de colaboração de todos. Sendo 
necessário, portanto, um esforço coletivo dos entes, a partir da aprovação 
dos planos, a implementação, o monitoramento e a avaliação das metas e 
estratégias, logicamente, acompanhadas de um conjunto de políticas 
públicas educacionais com programas, projetos e ações para a 
materialização do planejamento (LAGARES, 2020, p. 27). 

 

 Bordignon (2009) faz uma análise com relação ao termo colaboração. Para ele, 

a colaboração, embora tenha o significado de elaborar com, elaborar junto, sua 

conotação não é a do compromisso e sim da adesão voluntária, constituindo-se assim, 
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somente a afirmação de um princípio, que não tem gerado efeitos práticos. Defende 

a ideia da organização de um sistema nacional articulado de educação, como forma 

de regulamentar o regime de colaboração, destacando duas questões, intimamente 

relacionadas, como pertinentes: a natureza própria de um sistema nacional articulado 

de educação e a descentralização como processo de exercício de poder local. 

 Corroborando com a concepção da relevância do regime de colaboração, 

Moura (2018) conclui: 

 

Por fim, o regime de colaboração é uma política importante para garantir o 
direito à educação de qualidade, porém, há uma necessidade de articulação 
entre as decisões no âmbito nacional e as necessidades nos Estados, Distrito 
Federal e Municípios, além disso, é preciso que a União aperfeiçoe seu papel 
de coordenador da política nacional de educação, visando uma ação 
supletiva às regiões mais carentes do país no sentido de erradicar históricas 
desigualdades educacionais entre as regiões. É neste contexto, portanto, que 
situaremos no próximo capítulo, a discussão sobre o planejamento 
educacional no Brasil (MOURA, 2018, p.77). 

. 

 Outro aspecto abordado nesse estudo, refere-se a elaboração dos Planos 

Municipais de Educação a partir de diagnóstico da realidade local. Bordignon (2009) 

destaca que é necessário a análise da situação, o diagnóstico, para explicar e 

compreender a realidade e as possibilidades de alterar a situação. No caso da 

pesquisa, foi questionado se as metas e estratégias contemplam as reais 

necessidades do município, sendo que os respondentes concordam totalmente ou 

parcialmente com a questão, indicando que o PME foi elaborado de acordo com o 

contexto. Aponta-se que na realização do planejamento há a necessidade de 

conhecimento da realidade e a partir disso, a elaboração de objetivos e intervenções 

necessárias para as alterações no ambiente. Bordignon (2009, p. 89) enfatiza que o 

objetivo do planejamento é o de “refletir sobre a realidade educacional que temos para 

transformá-la e promover a educação cidadã que sonhamos”. Complementa ainda 

que o planejamento é inerente a toda atividade humana, essencial à gestão pública 

no sentido da melhoria da qualidade de vida e que requer duas atitudes essenciais: 

ter objetivos e definir as ações para alcançá-los e que portanto, objetivos sem ações 

constituem mero discurso diletante e ações sem objetivos se convertem em rotinas 

desprovidas de significado (BORDIGNON, 2009, p. 90). 

 Partindo do pressuposto que os planejamentos são essenciais para a garantia 

de uma Educação de qualidade, foi questionado aos Secretários Municipais de 
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Educação e ao representante do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina qual 

a percepção quanto a inserção das estratégias e metas do PME nos instrumentos de 

planejamento do município.  

 Os resultados retratam que os Secretários de Educação compreendem que o 

Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária 

Anual (LOA), o Plano de Ações Articuladas (PAR) e o Plano Municipal de Educação 

(PME) são instrumentos relevantes de planejamento municipal. Constatou-se que, 

100% dos secretários municipais de educação consideram o PPA com grande e média 

importância e 90% julgam a LDO e LOA como de grande e média relevância. Quanto 

ao PAR e o PME, a percepção é de muito grande e grande por parte de 90% dos 

dirigentes de educação da AMPLANORTE. O Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina avaliou como muito importante a inserção das estratégias e metas do PME 

em todos os instrumentos citados.  

 Moura (2018) explica que o PPA é uma lei que não coincide com o final dos 

mandatos governamentais, mesmo tendo quatro anos de vigência e que expressa as 

principais indicações do Poder Executivo e que a LDO fixa as linhas de recursos com 

metas e prioridades do PPA, enquanto a LOA detalha a destinação dos recursos 

anualmente. 

 Nascimento (2017, p. 55) destaca a relevância dos instrumentos de 

planejamento:   

 

No que diz respeito à exequibilidade do Plano Municipal de Educação a 
observação dos três componentes do orçamento PPA, LOA e LDO é 
fundamental visto que a intenção dos Planos Decenais de Educação é, em 
última análise, transpor períodos de mandatos e garantir a continuidade das 
políticas públicas em Educação. Tal intento só será viável com as devidas 
previsões legais que combinem equilíbrio financeiro, orçamentário e fiscal 
(NASCIMENTO, 2017, p. 55). 

 

 A inclusão das ações educacionais nos planejamentos orçamentários é tarefa 

primordial. Segundo o respondente do Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina:  

 

Sem a inclusão do PME nas peças orçamentárias o plano torna-se mera 
declaração de intenções. Todavia, a definição das metas físicas e financeiras 
não é tarefa simples e exige que os municípios desenvolvam sistemas de 
custos. Apenas assim poderão ter projetos e atividades realistas. Em SC, 
Brusque tem um bom sistema de acompanhamento do PME e orçamento 
(Pesquisa, 2021). 
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 O modelo de gestão de sucesso do município de Brusque, citado pelo 

representante do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, foi objeto de 

pesquisa junto a portais digitais, resultando de algumas informações, dentre elas a 

notícia constante na página do Tribunal de Contas do Estado da Bahia30. 

 A nota apresenta a experiência do município de Brusque no processo de 

vinculação das metas do Plano Municipal de Educação (PME) ao orçamento municipal 

nas fases de execução, controle e planejamento., sendo que a metodologia é fruto do 

trabalho conjunto das Secretarias Municipais de Educação, Orçamento e Gestão e da 

Controladoria Geral do Município, tendo como meta obter maior gerência sobre as 

ações e resultados a serem alcançados, relacionados ao cumprimento das metas 

constantes no Plano Municipal de Educação. Foi apresentado o Sistema de 

Gerenciamento Escolar (SGE), um software desenvolvido por servidores da 

Secretaria de Educação, que permite efetuar o rateio das despesas. E um outro 

software operacional locado pela prefeitura, no qual é dada sequência ao processo, 

vinculando as metas ao orçamento municipal e extraindo as informações necessárias 

para prestação de contas e tomada de decisões estratégicas (Tribunal de Contas do 

Estado da Bahia, 2020). 

 A experiência de Brusque retrata a importância de ações conjuntas das 

Secretarias Municipais de Educação, Orçamento e Gestão e da Controladoria Geral 

do Município, por meio da criação de sistemas de gerenciamento que permitam inserir 

as metas e estratégias e o recurso financeiro destinado.  

 Ainda para constatar a importância dos planejamentos e Planos de Educação, 

foi questionado aos participantes de todos os segmentos sobre a contribuição do PME 

para o acesso, permanência e sucesso com qualidade na educação do município. 

Tem-se no Quadro 10 as transcrições dos depoimentos. 

 

Quadro 10 - Contribuições do PME para o acesso, permanência e sucesso com qualidade na 
Educação do município 

Secretários Municipais de Educação 

Continua 

                                            
30 Notícia do dia 26 de outubro de 2020: TCE em Debate: Live aborda modelo de gestão de sucesso 

do município de Brusque. Disponível em: <https://www.tce.ba.gov.br/noticias/tce-em-debate-live-
aborda-modelo-de-gestao-de-sucesso-do-municipio-de-brusque>.  
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Continuação 

 
Direcionar a gestão dos recursos e previsão de investimentos (SM1). 
 
O Plano Municipal de Educação é um documento (SM2). 
Bom (SM3). 
Metas são objetivos que precisamos atingir, isso ajuda muito a melhorar a qualidade do 
ensino(SM4). 
O PME é um documento orientador (SM5). 
Norteador de ações no processo educacional, com ganho para todos os envolvidos (SM6). 
Se realmente aplicado, garante a qualidade em educação (SM7). 
É o caminho para a qualidade da educação (SM8). 
Boa contribuição (SM9). 
Buscar mecanismos para atender as demandas (SM10). 

Conselhos Municipais de Educação 

Para dar continuidade ao trabalho da Educação (CME 1). 
Quase nenhuma  (CME 2). 
Investimentos na qualidade do ensino (CME 3). 
Contribui no sentido de promover uma Educação preocupada com a qualidade do ensino (CME 4). 
Traçar metas e objetivos (CME 5).  
Boa (CME 6). 
Importante (CME 7) 
Estratégias e metodologias ativas para a boa aprendizagem (CME 8). 
O PME contribui de forma geral para que possam cumprir sem fugir das responsabilidades 
mínimas que se exige de uma educação de qualidade (CME 9). 
Total ao estabelecer metas que garantam o acesso, permanência e êxito escolar dos educandos 
(CME 10). 

Fórum ou Equipe Técnica 

O plano norteia as ações para desenvolvimento da Educação (FME 1).+ 
Professores habilitados, avaliações municipais para constatar os problemas existentes, ações para 
minimizar os problemas, principalmente de aprendizagem (FME 2). 
O PME permite que as estratégias fortaleçam as discussões e estabeleçam prazos para que os 
gestores implementem ações nesse sentido, entende-se que o PME contribui fortemente para e 
efetivação do acesso, permanência e sucesso com qualidade principalmente na rede municipal de 
ensino (FME 3). 
Penso que tem grande valia quando bem monitorado, pois assim sabemos onde existe falhas e 
onde podemos melhorar, ainda assim precisamos de um maior comprometimento dos professores 
e diretores (FME 4) 
Importante (FME 5). 
Busca por atingir total / parcialmente as metas (FME 6). 

Pouca (FME 7). 
Como eixo norteador das práticas a serem executadas (FME 8). 
O PME traz garantias através do monitoramento e avaliação, para que a qualidade da Educação 
municipal seja efetivada, havendo maior transparência nas ações, garantindo assim a permanência 
e acesso a todos. Norteando através de suas metas e estratégias os passos para uma educação 
de qualidade (FME 9).. 
Serve como um norteador para a educação, apesar das metas e estratégias serem em alguns 
casos utópicas (FME 10). 

Tribunal de Contas (TCE SC) 

PME têm sido muito importantes, principalmente para a evolução das taxas de atendimento da 
Educação Infantil. Embora ainda esteja abaixo dos 50% na creche, a AMPLANORTE evoluiu na 
taxa de atendimento desde 2015 (TCE) 

Fonte: Pesquisa (2021) 

 

  Destaca-se aqui novamente a concepção dos pesquisados quanto a 

importância do PME como documento norteador que contribui para o cumprimento 
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das responsabilidades de cada ente federado, tendo como objetivo a oferta de uma 

educação de qualidade “ O PME traz garantias através do monitoramento  e avaliação 

para que a qualidade da educação municipal seja efetivada, havendo maior 

transparência nas ações, garantindo assim a permanência e acesso a todos (FME9)”.  

 O respondente (FME 4) menciona “Penso que tem grande valia quando bem 

monitorado, pois assim sabemos onde existe falhas e onde podemos melhorar, ainda 

assim precisamos de um maior comprometimento dos professores e diretores” 

(Pesquisa, 2021). Nessa perspectiva, Azevedo (2014, p. 266) complementa: 

  

Ainda que seja uma fotografia de um momento, que se cristaliza em um 
documento, não pode ser concebido como algo estático e sim como 
instrumento capaz de incorporar reconstruções, redirecionamentos, no 
processo almejado de passagem de uma situação para outra, ao mesmo 
tempo que contém a síntese possível de distintas perspectivas teóricas que 
orientam a ação política e, por conseguinte, das disputas, tensões e acordos 
pelos quais foi sendo formulado. 

 

 A questão do financiamento da Educação como contribuição do PME para o 

acesso, permanência e sucesso com qualidade na Educação do município, foi 

apontado por Secretários e Conselhos Municipais de Educação, que é também uma 

das metas constantes  nos planos e que garante os investimentos educacionais. Um 

pesquisado menciona que o PME contribui para “Direcionar a gestão dos recursos e 

previsão de investimentos (SM1) e que “Se realmente aplicado, garante a qualidade 

em educação” (SM10). 

 No depoimento que atribui ao PME  o objetivo de “ estabelecer metas que 

garantam o acesso, permanência e êxito escolar dos educando (CM10)”, reitera-se a 

relevância de estipular metas para cumprimento de uma Educação com qualidade e 

equitativa. Corrobora-se ainda com esse pensamento:  

 

“ O PME permite que as estratégias fortaleçam as discussões e estabeleçam 
prazos para que os gestores implementem ações. Nesse sentido, entende-se 
que o PME contribui fortemente para a efetivação do acesso, permanência e 
sucesso com qualidade principalmente na rede municipal de ensino” (FME 3). 

 

 Respaldando a pesquisa no tocante as contribuições, o Relatório do 3.º ciclo 

de monitoramento das metas do PNE de 2020 afirma que o PNE se conformou como 

política de Estado.  
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Política que (re)afirma em suas diretrizes o imperativo da erradicação do 
analfabetismo; da universalização do atendimento escolar; da superação das 
desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 
erradicação de todas as formas de discriminação; da melhoria da qualidade 
da educação [...] (BRASIL 2020, p. 6). 
 

 No que se refere as contribuições do PME para o acesso a educação básica o 

mesmo relatório indica que:  

 

O acesso à educação básica vem avançando ao longo do período de vigência 
do PNE 2014- 2024, seguindo a tendência histórica do Brasil de ampliação 
gradual e contínua. Contribuem para isso, de um lado, o esforço dos sistemas 
de ensino municipais e estaduais na ampliação da oferta de vagas em suas 
áreas de competência prioritárias, favorecido a partir da criação do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério (Fundef) e posteriormente do Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb); de outro, a tendência demográfica de redução da 
população em idade escolar, observada ao longo dos últimos anos na faixa 
etária de 0 a 17 anos, o que faz acelerar a cobertura escolar e pré-escolar, 
incluindo o atendimento em creche (BRASIL, 2020, p.6). 

 

 As questões evidenciadas no relatório reiteram a relevância do PME para 

garantia do acesso dos estudantes a educação básica. O respondente do TCE 

enfatiza o acesso à Educação Infantil ao afirmar que: “PME têm sido muito 

importantes, principalmente para a evolução das taxas de atendimento da educação 

infantil. Embora ainda esteja abaixo dos 50% na creche, a AMPLANORTE evoluiu na 

taxa de atendimento desde 2015 (Pesquisa, 2021). 

 As contribuições dos Planos de Educação para a universalização da 

permanência e do sucesso escolar representam desafios para os municípios. Dourado  

(2016, p. 27) manifesta que isso “ implica discutir os processos de gestão, formação, 

avaliação, enfim, os processos pedagógicos que impactam essa etapa da educação 

básica, bem como o financiamento [...]”.  

 Os depoimentos dos pesquisados retratam a relevância do PME como garantia 

do acesso, permanência e sucesso escolar. No entanto, houve respostas curtas que 

denotam a falta de argumentos, sendo que 03 participantes mencionaram apenas 

como sendo boa a contribuição e 02 afirmaram ser importante. O destaque foi para a 

resposta “Pouca” (FME 7) que sinaliza não haver entendimento do PME como 

ferramenta que visa oportunizar a oferta da educação de qualidade.  

 Outro argumento que merece atenção: “Serve como norteador para a 

educação, apesar das metas e estratégias serem em alguns casos utópicas” (FME 
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10). Aponta-se que a meta não retrata a realidade e que portanto, nesse caso, como 

já discutido anteriormente, necessita de adequações nas leis que instituem os Planos 

de Educação. 

 Cumpre salientar ainda, que houveram depoimentos não condizentes com o 

questionamento em foco: “Estratégias e metodologias ativas para a boa 

aprendizagem” (CME 8). Isso demostra a falta de conhecimento do representante 

quanto ao tema abordado e a necessidade do real engajamento de todos os 

envolvidos nas ações referentes ao PME. 

 Diante da análise processada, concebe-se o PME como um instrumento que 

necessita ser constantemente monitorado e avaliado, considerando-o como um 

processo dinâmico e participativo que objetiva contribuir para a melhoria da Educação 

nos municípios da AMPLANORTE.   

 

4.3 MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO 

 

  No processo de implementação dos Planos Municipais de Educação se faz 

necessário o acompanhamento deles, e nesse sentido, o monitoramento e avaliação 

são essenciais para verificar se o que foi planejado está sendo colocado em prática, 

e caso não esteja, repensar os encaminhamentos e apontar caminhos para o alcance 

das metas e ações. 

Jannuzzi (2014) conceitua os termos monitoramento e avaliação: 

 

[...] monitoramento constitui um processo sistemático e contínuo de 
acompanhamento de uma política, programa ou projeto, baseado em um 
conjunto restrito – mas significativo e periódico – de informações, que permite 
uma rápida avaliação situacional e uma identificação de fragilidades na 
execução, com o objetivo de subsidiar a intervenção oportuna e a correção 
tempestiva para o atingimento de seus resultados e impactos. (JANNUZZI, 
2014, p.32). 

 

Nesse sentido, o monitoramento possibilita o acompanhamento sistemático, a 

identificação de possíveis problemas e uma intervenção no sentido de atingir o 

projetado. Por meio do monitoramento dos dados pode-se proceder a avaliação que 

tem o “objetivo de produzir evidências, compilar dados e sistematizar estudos que 

contribuam para o aperfeiçoamento de programas e projetos sociais, além da 

consecução de seus objetivos” (JANNUZZI, 2014, p.26-27). 
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  Dourado; Grossi Junior; Furtado (2016, p.456) entendem que monitorar e 

avaliar tornam-se partes constantes de um único processo, ou seja, etapas distintas e 

complementares que não se realizam isoladamente. Por essa ótica, a avaliação 

compreende o monitoramento como parte constitutiva e constituinte. 

 No que diz respeito a implementação da política pública dos Planos de 

Educação, os mesmos devem ser monitorados e avaliados periodicamente, com o 

objetivo de verificar o cumprimento das metas e estratégias com base em indicadores 

e resultados. Para Dourado; Grossi Junior; Furtado (2016) o monitoramento e a 

avaliação dos Planos de Educação tornam-se elementos imprescindíveis à tomada de 

decisões dos gestores públicos que visam a garantia da relação eficiência, eficácia e 

efetividade do que foi planejado e realizar ajustes no percurso.  

No processo de avaliação permanente do Plano de Educação há as instâncias 

responsáveis por essa tarefa, conforme a lei que os institui. Com a finalidade de 

atender os objetivos específicos da pesquisa: identificar os fatores internos e externos 

que influenciam na execução, monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de 

Educação; analisar o papel dos dirigentes municipais da região da AMPLANORTE na 

execução, monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação e constatar 

a eficiência dos órgãos de fiscalização interno e externo no acompanhamento e 

avaliação da execução dos Planos Municipais de Educação, foram elaborados 

questionamentos aos diferentes segmentos participantes da pesquisa. 

 Quando questionados os Secretários de Educação sobre as instâncias 

responsáveis pelo monitoramento contínuo e avaliações periódicas do PME, 

constatou-se que em 100% dos municípios a Secretaria e o Conselho Municipal de 

Educação possuem essa atribuição. Em 70% dos municípios da AMPLANORTE o 

Fórum Municipal de Educação tem essa competência instituída legalmente e somente  

em 40% dos municípios a Câmara Municipal de Vereadores tem essa incumbência.  

 Em nível nacional, a Lei Federal n.º 13.005, no art. 5º define que a execução 

do PNE e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento contínuo e 

de avaliações periódicas de responsabilidade do MEC, da Comissão de Educação da 

Câmara dos Deputados e Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado 

Federal, CNE e FNE (DOURADO, 2016). “Nas leis e nos Planos subnacionais 

responsabilidades similares passarão a ser exercidas no âmbito dos estados, do 
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Distrito Federal e municípios pelas instâncias determinadas em seus Planos de 

Educação” (BRASIL, p. 2., n.p).  

 Para constatar a eficiência dos órgãos de fiscalização interno e externo no 

acompanhamento e avaliação da execução dos Planos Municipais de Educação foi 

solicitado aos pesquisados que avaliassem a eficiência dos órgãos responsáveis pela 

execução, monitoramento contínuo e de avaliações periódicas do PME. 

 

Quadro 11 - Eficiência dos órgãos responsáveis pela execução, monitoramento contínuo e de 
avaliações periódicas do PME 
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SME 2 5 3 0 0 0 5 4 0 1 0 0 3 5 0 2 0 0 B 

 CME 2 4 3 1 0 0 5 4 0 1 0 0 1 4 2 2 1 0 B 

FME 2 3 1 0 0 4 1 4 1 0 1 3 0 3 1 2 0 4 B 

CMV 1 0 2 5 0 2 0 2 4 2 0 2 0 0 0 6 3 1 R 

MP 1 5 3 0 0 1 1 5 2 1 1 0 0 5 3 2 0 0 MB 

TCE/SC 1 5 2 1 0 1 2 4 1 2 1 0 1 5 2 2 0 0 MB 

                       Fonte: Dados da pesquisa (2021) 
                  Legenda: E- Excelente   MB - Muito Boa   B - Boa   R- Regular   RU- Ruim   NA - Não se aplica 

 

Com base nos dados do Quadro 11, comprovou-se que a Secretarias 

Municipais de Educação (SME), Conselhos Municipais de Educação (CME), Fórum 

Municipal de Educação (FME), Ministério Público (MP) e Tribunal de Contas do Estado 

de Santa Catarina (TCE/SC) foram avaliados positivamente pela maioria dos 

segmentos com relação a atribuição de monitoramento contínuo e avaliações 

periódicas. Ressalta-se que a avaliação positiva do Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina e do Ministério Público de Santa Catarina foi corroborada na pesquisa 

documental, junto a análise dos relatórios de ações constantes nos sites dos referidos 

órgãos. Chamou a atenção a avaliação dos respondentes quanto a eficiência da 

Câmara Municipal dos Vereadores (CMV) que foi considerada como ruim e regular. 

Cabe salientar que em apenas 04 (quatro) municípios da Região da AMPLANORTE, 

segundo a pesquisa, a CMV é responsável pelo processo de monitoramento contínuo 

e de avaliações periódicas do PME. No entanto, a responsabilidade dos vereadores, 

enquanto representantes do povo, evidencia a necessidade de acompanhamento e 

fiscalização da execução das metas e estratégias previstas nos Planos de Educação.  

Reitera-se ainda que a Câmara de Vereadores é a responsável pela aprovação da 
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prestação de contas do Executivo municipal e diante dessa atribuição, há necessidade 

da mesma conhecer o PME do município. 

 O Senado Federal, na publicação A Educação Municipal e a Atuação do 

Vereador31 esclarece sobre o trabalho do mesmo que é indissociável da questão 

educacional:  

 

Desde cedo, ele será chamado a opinar e decidir sobre a elaboração e o 
monitoramento do Plano Municipal de Educação (PME), sobre a alocação 
orçamentária para a área, a política salarial dos docentes da rede, a 
prioridade em matéria de atendimento educacional no município e, 
eventualmente, até sobre o currículo, respeitada a autonomia do professor no 
tocante à forma de conduzir o processo educativo em sala de aula. (SENADO 
FEDERAL, 2018, p.9). 

 

 Diante disso, o legislativo necessita conhecer sobre as questões educacionais 

do seu município, sendo o PME um documento que pode possibilitar ao  parlamentar 

esse conhecimento, além de qualificar a sua participação nos debates,  potencializar 

os resultados do seu mandato em benefício da sociedade e poder intervir nos 

problemas da Educação local (SENADO FEDERAL, 2018). 

 Reitera-se ainda que o Legislativo tem a tarefa prioritária de apreciar o Plano 

Municipal de Educação e de acompanhar o cumprimento de suas metas. Importante 

ainda que o vereador observe se os recursos planejados no plano plurianual, nas 

diretrizes orçamentárias e nos orçamentos anuais, estão compatíveis com as 

diretrizes, metas e estratégias do PME (SENADO FEDERAL, 2018). 

 A publicação do Senado Federal (2018) apresenta algumas possibilidades de 

ações da Câmara de Vereadores para cumprimento do PME. Entra elas cita a 

verificação e fiscalização da construção de novas creches e pré-escolas com recursos 

próprios do município ou por meio de programas federais como o Proinfância. Dessa 

forma, poderá intervir caso existam algumas situações que necessitem ser revistas no 

transcorrer da ação.  

 Referente a Meta da Educação Especial o vereador pode verificar se as escolas 

possuem “estrutura arquitetônica acessível, se há oferta de transporte e material 

didático adequado, além de salas de recursos multifuncionais e profissionais 

habilitados para trabalhar com os estudantes da educação especial (SENADO 

FEDERAL, 2018, p. 38). 

                                            
31 Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/575115 
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 O documento apresenta ainda outras sugestões para dinamizar o trabalho do 

legislativo atinente as metas do PME, com ênfase na alfabetização, educação integral 

e erradicação do analfabetismo, concluindo que “O esforço para garantir uma 

educação de qualidade para todos no seu município requer a colaboração direta do 

Poder Legislativo municipal’ (SENADO FEDERAL, 2018, p. 41). 

  Em vista do exposto, cabe aos vereadores o estudo do PME com a finalidade  

de contribuir na tarefa de acompanhamento do PME. Os dirigentes municipais 

também precisam garantir espaços de participação para o legislativo em comissões 

ou Fóruns de Educação e conclamá-los a participarem das reuniões de 

monitoramento e avaliação do PME, bem como do envio de relatórios a Câmara de 

Vereadores. 

 Dourado; Grossi Junior; Furtado (2016) consideram que é imprescindível a 

implementação de medidas capazes de conjugar os esforços dos gestores públicos, 

órgãos reguladores e de controle e sociedade, a fim de montar uma engrenagem 

eficiente na constatação dos rumos da política educacional edificada na forma da lei 

do PNE.  

 

A articulação com os Fóruns, os Conselhos de Educação devem não somente 
criar e fiscalizar a implementação das normas necessárias para a garantia do 
direito à educação, mas também fortalecer o controle social e a participação 
da sociedade na implementação dos Planos. Fóruns e Conselhos devem 
trabalhar juntos para que a participação social seja assumida como um 
processo que exige intencionalidade, planejamento e condições efetivas (DE 
OLHO NOS PLANOS, 2013, p.2-3). 

 

No acompanhamento da execução dos Planos de Educação, o Tribunal de 

Contas do Estado de Santa Catarina, também desenvolve atividades de fiscalização 

quanto ao cumprimento das metas e estratégias. Diante disso, foi questionado aos 

Secretários e Conselhos Municipais de Educação sobre a frequência que o Tribunal 

de Contas do Estado de Santa Catarina realiza visitas in loco e pedido de informações 

relacionadas ao Plano Municipal de Educação. 

A pesquisa registrou que apenas 10% dos secretários indicou ter recebido visita 

in loco, 30% afirmaram nunca e 60% desconhecem. O desconhecimento pode estar 

atrelado ao tempo de atuação no cargo, o qual já foi comprovado em questão anterior. 

Quanto as respostas dos representantes de Conselhos de Educação, também 40% 

demonstraram desconhecimento e apenas 20% indicaram que ocorre com frequência. 
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Evidencia-se um percentual considerável de Secretários de Educação e de 

representantes dos Conselhos de Educação,que não tem conhecimento sobre  a 

realização de visitas in loco do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. 

Registra-se que em pesquisa ao sítio do TCE Educação32, verificou-se que houve a 

Auditoria Operacional no Município de Canoinhas, no período de 14 a 16 de fevereiro 

de 2018, com a realização de visita técnica. Foram aplicadas diversas entrevistas para 

averiguar a situação do cumprimento das metas do Plano Municipal de Educação. 

(TCE, 2018). 

A consulta ao sítio institucional permitiu certificar-se sobre a realização de 

visitas por parte do TCE/Sc, não sendo detectado outro município da região da 

AMPLANORTE, além de Canoinhas, que tenha recebido autitoria de desempnho 

sobre o PME. Fato este que pode justificar as respostas dos pesquisados relativas ao 

desconhecimento e não terem acontecido visitas in loco.  

Referente ao pedido de informações, as respostas são diferenciadas, indicando 

que são solicitadas frequentemente por parte de 40% Secretários e 40% de Conselhos 

Municipais de Educação. Chamou a atenção que não houve resposta indicando que 

nunca foi solicitado e apenas 20% dos conselheiros de educação desconhecem. Nos 

comentários do CME, 20% dos representantes informaram que responderam 

questionário de verificação da atuação dos Conselhos Municipais de Educação pelo 

Google Forms, comprovando assim, a atividade desenvolvida pelo TCE. 

Para fins de comprovação das atividades por parte do TCE, foram abordadas 

algumas questões sobre o acompanhamento da execução do PME nos municípios. 

Questionado se o mesmo visitou ou contatou algum município integrante da região da 

AMPLANORTE, para fins de acompanhamento da execução, monitoramento e 

avaliação do Plano Municipal de Educação, a resposta foi positiva. Prosseguindo, foi 

solicitado para citar aqueles que foram contatados ou visitados, sendo que a resposta 

indicou que todos os municípios da AMPLANORTE tiveram acompanhamento. 

Perguntado, se o mesmo solicita informações sobre a efetividade de ações para o 

cumprimento das metas e estratégias do Plano Municipal de Educação, a resposta foi 

ocasionalmente. Referente a emissão e divulgação de relatórios de monitoramentos 

e avaliação dos Planos Municipais de Educação para a comunidade escolar e 

sociedade civil, a resposta do TCE indicou que não concordava e nem discordava. Ao 

                                            
32Disponível em: https://servicos.tce.sc.gov.br/tceeducacao/ 
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ser questionado se prestava auxílio e assessoramento aos municípios, o mesmo 

informou concordar parcialmente. 

O Tribunal de Contas de Santa Catarina instituiu em 2018 o projeto TCE 

Educação que contempla um conjunto de ações voltadas à execução do Planos de 

Educação. Em consulta ao sítio institucional do TCE/SC33, constatou-se que 

Canoinhas passou por auditoria operacional para verificar se o município possuía 

ferramentas de planejamento e controle para cumprimento das metas do Plano 

Municipal de Educação, sendo que as instâncias auditadas foram a Prefeitura 

Municipal, Secretaria de Educação e o Conselho de Educação. Comprova-se assim, 

que o TCE realizou intervenção junto a região da AMPLANORTE. 

 O Ministério Público do Estado de Santa Catarina (MPSC) também foi objeto 

de estudo junto aos participantes da pesquisa, tendo em vista que o mesmo possui 

funções de zelar pela defesa dos interesses sociais e individuais mais importantes em 

um regime democrático. 

 

[...] com relação à construção ou revisão de Planos de Educação, o Ministério 
Público pode ser acionado por aqueles e aquelas que já tentaram outras 
formas de diálogo e negociação junto à prefeitura, secretaria de educação, 
parlamento, sem obter sucesso nesta empreitada, ou seja, sem que houvesse 
retorno ou ações que indicassem a abertura de canais de diálogo [.....] e ser 
acionado sempre que o processo de construção ou revisão participativa 
parar, ou seja, não ter continuidade por parte do Executivo ou do Legislativo. 
A instituição também pode convocar audiências públicas que contribuam com 
propostas para o Plano de Educação (DE OLHO NOS PLANOS, 2013, p. 40) 

 

 A garantia do direito a uma educação de qualidade é atribuição do MPSC. 

Assim foi questionado aos Secretários e Conselhos Municipais de Educação sobre a 

frequência que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina realiza(ou) atividades 

relacionadas ao acompanhamento do Plano Municipal de Educação. 

 Verificou-se na pesquisa que, dentre os Secretários de Educação, apenas 10% 

respondeu que o MPSC fez visita in loco e 70% indicaram desconhecimento sobre 

essa atividade. Dos conselheiros de educação, 40% também indicaram desconhecer 

se houve visita in loco. Referente ao pedido de informações, 70% dos Secretários de 

Educação assinalaram que ocorre com frequência e muita frequência. No segmento 

                                            
33Espaço TCE Educação. Auditorias de Desempenho: Planos Municipais de Educação. Disponível 

em: https://servicos.tce.sc.gov.br/tceeducacao/.  
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do CME, 50% responderam que acontece com frequência e muita frequência e 30% 

responderam que desconhecem sobre essa atividade.  

 Na consulta o portal do Ministério Público do Estado de Santa Catarina34, 

comprovaram-se atividades desenvolvidas pelo órgão como a implementação do 

Programa intitulado Relatórios de Monitoramento dos Planos Municipais de Educação. 

Também as  respostas dos Secretários e Conselhos Municipais de Educação 

ratificam que o MPSC atua como defensor dos interesses da sociedade, 

desenvolvendo atividades de garantia do direito à educação.  

 Outro questionamento realizado a todos os segmentos respondentes da 

pesquisa, se refere a participação da sociedade local nas atividades de elaboração, 

acompanhamento da Execução e avaliação do PME. 

 Com base nas respostas, constatou-se que nenhum segmento considera 

excelente a participação da sociedade local, tanto na elaboração do PME, como na 

sua execução e avaliação do PME.  Destaca-se que na elaboração do PME, 48,38% 

dos respondentes julgam que a participação é regular e ruim. No acompanhamento 

da execução e avaliação dos Planos de Educação, 58,06% avaliam como regular e 

ruim essa participação. 

 Os percentuais atentam para a inexistência da atuação efetiva da sociedade, 

enquanto fiscalizador das políticas públicas e que há a necessidade de envolvimento 

e controle social nas ações relacionadas ao PME. Segundo Corrêa (2019, p. 33) 

entende-se por controle social: 

  

A participação da sociedade civil no planejamento, execução, 
acompanhamento, avaliação e fiscalização de políticas públicas, organizados 
e em ação conjunta entre estado e sociedade civil, na qual os indivíduos 
sociais munidos de uma capacidade de cobrança e decisão em relação às 
demandas públicas decorridas da sociedade e do Estado, cuja 
descentralização das ações e o controle social passam a ser definidas 
contando com a participação da sociedade civil. 

 

Expressa-se nessa definição a relevância da ação conjunta do estado e da 

sociedade, no entanto, é essencial estimular a participação nos processos de 

construção, revisão e monitoramento dos Planos de Educação que podem se 

constituir em oportunidades para que se avance na democratização da gestão em 

Educação. No entanto, a história brasileira é marcada por episódios e tentativas de 

                                            
34Disponível em: https://portal.mpsc.mp.br/ 
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participação popular nas decisões políticas, as quais em algumas situações geraram 

conflitos e que colaboraram para essa falta de autonomia, liberdade e atuação da 

população. “É necessário superar o receio de que a participação efetiva é uma 

ameaça, um obstáculo ao trabalho da gestão educacional”. (DE OLHO NOS PLANOS, 

2013, p.49). 

 Face ao exposto evidencia-se a importância do monitoramento do Estado por 

parte da sociedade civil que atua no campo democrático, entre os quais, os 

movimentos sociais, visando a implementação de políticas públicas que respeitem o 

conceito de igualdade, universalidade, diversidade, justiça e liberdade. (DE OLHO 

NOS PLANOS, 2013). 

 Com o objetivo de conhecer os espaços participativos oportunizados à 

sociedade local, foi questionado aos Secretários Municipais de Educação se na lei de 

criação do PME há previsão de realização de Conferências Municipais de Educação. 

Constatou-se que 80% dos respondentes indicaram que há essa previsão legal. 

 De acordo com o art. 7.º, § 3º, da Lei n.º 13.005, de 2014, os planos estaduais, 

distrital e municipais devem prever mecanismos para o acompanhamento local da 

consecução das metas. 

 

O formato do debate e a participação social para o processo de avaliação 
devem estar previstos na própria lei do plano. Caso não exista um dispositivo 
de consulta pública, é necessário estabelecê-lo em acordo construído entre 
a secretaria municipal, a comissão coordenadora e a câmara de vereadores. 
(BRASIL, 2016, p. 11). 

 

 As Orientações constantes na Coleção do Plano Nacional de Educação (PNE) 

em Movimento35 sugere a utilização de dois mecanismos para monitoramento e 

avaliação dos Planos de Educação: audiências públicas e conferências, com a 

finalidade de analisar os indicadores e resultados alcançados, redirecionando as 

estratégias e as ações de execução, quando necessário.  

 Nas orientações citadas, define-se ainda que a conferência se constitui em: 

 

Mecanismo de participação aberto indistintamente a indivíduos e grupos 
sociais pelo qual se exerce o direito de expor opiniões e preferências que 
possam conduzir o Poder Público a uma decisão de maior aceitação 

                                            
35 Orientações, passo a passo, de utilização de dois mecanismos para monitoramento e avaliação dos 

Planos de Educação: audiências públicas e conferências. Disponível em: 
http://www.educacao.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2020 
08/pme_orientacoes_utilizacao_dois_mecanismos_monitoramento_avaliacao_planos_educacao.pdf.  
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conceitual. Além disso, é uma forma de aproximação entre representantes 
eleitos e representados, tornando a atuação da Administração Pública mais 
legítima aos olhos dos cidadãos, que se veem diante de prática administrativa 
justa, ponderada, transparente e derivada da opinião pública. (BRASIL, n.p, 
p.3). 

 

 Diante desse pensamento, a Conferência Municipal de Educação é um dos 

instrumentos de participação social, utilizados para acompanhamento da política 

educacional no município, e no caso aqui expresso, para monitorar e avaliar as metas 

e estratégias previstas. 

 Para comprovar o número de Conferências de Educação realizadas em cada um 

dos municípios que integram a região da AMPLANORTE, foi questionado aos 

Secretários Municipais de Educação, quantas foram efetivadas desde a aprovação do 

PME até a presente data (julho de 2015 a outubro de 2021), sendo que 60% 

responderam que ocorreu somente 01 e 40% afirmaram ter sido realizado 02, nesse 

período. Comprovou-se que 100% dos municípios efetivaram Conferências Municipais 

no período, apesar de 80% possuírem essa previsão instituída na lei. Um fator que 

pode estar atrelado a essa efetivação em nível municipal é a obrigatoriedade da 

realização de conferências distrital, municipais e estaduais como pré requisito anterior 

a Conferência Nacional de Educação (CONAE). Assim, há uma mobilização em nível 

nacional para garantia desses espaços democráticos, estabelecendo um cronograma 

das etapas preparatórias estaduais e municipais para a discussão e análise do 

cumprimento das metas e estratégias previstas.  

  A Lei Federal n.º 13.005/2014, no seu artigo 6.º, declara que cabe a União 

promover a realização de pelo menos 2 (duas) conferências até o final do decênio e 

de acordo com pesquisa no site do Fórum Nacional de Educação36, constatou-se que 

em nível nacional  a primeira CONAE  foi realizada no período de 21 a 23 de novembro 

de 2018 e a segunda está programada para acontecer nos dias 23, 24 e 25 de 

novembro de 2022. Assim, a efetivação das conferências, depende da lei de 

aprovação dos Planos de Educação, que nessa pesquisa demostrou ter ocorrido em 

todos os municípios integrantes da região da AMPLANORTE, pelo menos uma vez no 

período de vigência do PME (2015 a 2024). Também apontou que 80% dos municípios 

tem assegurado a sua realização nas leis instituídas. 

                                            
36 Disponível em: https://fne.mec.gov.br/.  
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 Na sequência, foi perguntado aos Secretários e Conselhos Municipais de 

Educação como foi a frequência dos participantes nas Conferências Municipais de 

Educação, caso o município tenha realizado, sendo considerada como positiva por 80 

(oitenta) por cento dos respondentes. Contudo, averiguou-se uma contradição, pois 

os respondentes avaliaram como regular e ruim a participação da sociedade local nos 

processos de elaboração, acompanhamento da execução e avaliação do PME, não 

tendo nenhum segmento que considerou excelente a participação. Assim, evidencia- 

se que há a necessidade de envolvimento, controle social, fiscalização e atuação 

efetiva da sociedade nas ações relacionadas ao PME.  No entanto, há controvérsias 

na aferição referente a frequência nas Conferências Municipais de Educação, julgadas 

com respostas excelente, muito boa e boa. Cumpre destacar que, a pesquisa não 

evidenciou o número de representantes da sociedade local que efetivamente 

participaram das conferências como delegados eleitos ou indicados. Assim, a 

frequência positiva pode estar relacionada a quantidade de participantes que 

representaram o segmento educacional, considerando ainda que a frequência não é 

garantia de efetiva contribuição. 

 Ainda para constatar a garantia de espaços de participação da sociedade local, 

foi questionado aos Secretários de Educação se o município oportuniza consultas 

públicas ao relatório de monitoramento e avaliação do PME. Constatou-se que 60% 

dos municípios da região da AMPLANORTE proporcionam consultas públicas, 

enquanto 40% responderam que não. Quanto às contribuições oriundas das consultas 

públicas não foram avaliadas positivamente por todos os participantes, sendo que 

ninguém avaliou como excelente e apenas um membro do Conselho analisou como 

muito boa. 

 Questionados sobre a forma de disponibilização, responderam que fazem pelo 

site da Prefeitura do Município e também houve manifestação de encaminhamento 

para as Unidades Escolares e Entidades envolvidas. 

 Em pesquisa realizada nos sites das prefeituras estudadas, constatou-se que 

não há disponibilização de informações e dados, visto que dos 10 (dez) municípios, 

em 02 (dois) verificou-se que não há banner ou link que direcione para o PME. Em 

quatro municípios, consta a lei do Plano Municipal de Educação no link da Secretaria 

de Educação ou das leis municipais, no entanto, não estão disponíveis outros 

documentos. Os municípios de Bela Vista do Toldo, Canoinhas, Monte Castelo 
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mantém link do Plano Municipal de Educação contendo documentos, legislações e 

relatórios de monitoramento e avaliação, contudo nenhum está atualizado com o ano 

base de 2020. Porto União disponibiliza um blog da educação, onde são apresentadas 

notícias, documentos e relatórios. Essa análise comprova a necessidade de dar 

visibilidade as ações relativas ao PME, bem como a atualização dos relatórios de 

avaliação e monitoramento. 

 Como exemplo, ressalta-se que o Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina (TCE/SC), na Auditoria de Desempenho, referente ao cumprimento das 

metas do Plano Municipal de Educação de Canoinhas 37, recomendou ao município: 

 

Divulgar os resultados do monitoramento contínuo e das avaliações 
periódicas do Plano Municipal de Educação em diversos locais que facilitem 
o acesso e a participação comunitária, como escolas, associações 
comunitárias, dentre outros, a fim de colher opiniões, críticas e sugestões 
para o alcance das metas (TCE, 2019, p. 20). 

 

 Nesse sentido, a transparência e a divulgação de forma pública, ampla e 

acessível do cumprimento das metas e estratégias do PME é essencial para o 

acompanhamento por parte da população. No entanto, “é importante não somente 

disponibilizar as informações, mas avançar também no tratamento, na forma como 

elas são apresentadas, para que as informações se tornem mais compreensíveis e 

amigáveis, contribuindo para o aprimoramento do controle social” (DE OLHO NOS 

PLANOS, 2013, p.3) 

 Para fins de comprovação da participação nas consultas públicas, foi 

questionado aos Secretários e Conselhos Municipais de Educação como os mesmos 

avaliam as contribuições da sociedade, caso o município tenha realizado as consultas 

públicas. Constatou-se que nenhum dos respondentes avaliou como excelente e 

muito boa as contribuições nas consultas públicas, 5% consideram como muito boa, 

35% como boa, 40% como regular e 10% como ruim.  

 Diante do contexto apresentado é possível concluir que as avaliações quanto as 

contribuições da sociedade local nas consultas públicas não foram positivas.  Cabe 

ao poder público estimular, possibilitar a participação e o controle social das políticas 

educacionais, produzindo informações, garantindo espaços de debate, avaliação e 

proposição, abrindo os canais institucionais para a população, mantendo vivo o 

                                            
37 Disponível em:  https://servicos.tce.sc.gov.br/tceeducacao/ 



164 
  

 
 

processo de monitoramento e avaliação do PME (DE OLHO NOS PLANOS, 2013). 

 Com a finalidade de conhecer as formas de assessoramento aos municípios nas 

etapas de execução, monitoramento e execução do Plano Municipal de Educação, foi 

questionado sobre a frequência que ocorre essa assessoria, considerando a média 

desde a aprovação do PME até julho de 2021. 

 

Quadro 12 - Formas de assessoramento aos municípios integrantes da AMPLANORTE 

Formas de assessoramento 
 

MF F O R N 

Visitas técnicas dos Assistentes Educacionais da SASE-MEC  
 

00 01 02 01 06 

Lives, encontros, formações, reuniões promovidas pela União 
Nacional de Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) 

00 04 05 01 00 

Lives, encontros e formações, reuniões promovidas pelo 
Ministério da Educação (MEC)  

00 01 05 02 02 

Lives, encontros, formação, reuniões com participação do 
Tribunal de Contas do Estado Santa Catarina (TCE/SC) 

01 01 04 02 02 

Lives, encontros, formação, reuniões promovidas Associação dos 
Municípios do Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE) 

03 06 01 00 00 

Lives, encontros, formação, reuniões promovidas pela região da 
Federação Catarinense de Municípios (FECAM) 

01 01 04 02 02 

Lives, encontros, formação, reuniões promovidas pela União 
Nacional dos Conselhos municipais de Educação (UNCME) 

00 02 04 02 02 

Fonte: Pesquisa (2021) 
MT-  Muito Frequente   F - Frequente   O- Ocasionalmente   R- Raramente   N- Nunca 

 

 Verificou-se, conforme consta no Quadro 12, que 90% dos respondentes 

consideraram muito frequente e frequente a forma de assessoramento promovida pela 

Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense. O assessoramento 

realizado por meio de lives, encontros, formações, reuniões por parte dos demais 

órgãos como UNDIME, MEC, UNCME, TCE/SC foi considerado na maioria das 

avaliações como ocasional, com percentuais que ficam entre 40% e 50% por cento. 

Constatou-se ainda que houveram respostas negativas, 20% declararam que nunca 

houve assistência por parte do MEC, TCE/SC, FECAM e UNCME. Importante 

destacar a necessidade dos gestores e equipe técnica conhecerem, estudarem os 

Planos de Educação de seu município e participarem de formação, eventos e reuniões 

formativas sobre o tema. Corrobora com essa demanda, a questão avaliada sobre as 

formas de assessoramento aos municípios integrantes da AMPLANORTE, na qual 

ficou visível a precisão da realização de eventos, lives, encontros, formações, 

reuniões promovidas pelos diferentes órgãos, associações e instituições. No entanto, 

regionalmente foi comprovado que este assessoramento está ocorrendo mais 
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frequentemente por meio da AMPLANORTE. 

  Chamou a atenção que 60% dos respondentes afirmaram nunca terem recebido 

visitas técnicas dos Assistentes Educacionais da SASE-MEC. Destaca-se que o tema 

já foi abordado no referencial teórico, onde expôs-se a extinção da Secretaria de 

Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE) e a consequente alocação das 

atividades para a Secretaria de Educação Básica (SEB). Assim, a partir de 2019, a 

responsabilidade de monitorar o Plano Nacional de Educação (PNE) e articular o 

Sistema Nacional de Educação (SNE) foi atribuída a SEB.  No entanto, constatou-se 

que não houve efetivo auxílio na implementação, monitoramento e avaliação dos 

Planos de Educação. Destaca-se a resposta contraditória de apenas 01 (um) 

município que respondeu que acorreram visitas frequentes. 

 A Lei Federal n.º 13.005/2014 abrange um conjunto de 20 metas. No entanto, 

devido a autonomia de elaboração atribuída aos entes federados, nem todos os 

planos subnacionais possuem o mesmo número. Assim, devido a intenção de 

conhecer a realidade municipal, no questionário não foi relacionado o número da meta 

e sim referência ao nível, modalidade e demais aspectos caracterizados. Foi 

pesquisado junto aos Secretários de Educação, o grau de dificuldade de execução de 

cada uma das metas delas, considerando o período compreendido entre a aprovação 

do PME até julho/2021. 

 

Quadro 13 - Grau de dificuldade de execução das metas do PME 

META RELACIONADA A: Secretários Municipais de Educação 

MG G M P N D 

Educação Infantil 03 01 04 02 00 00 

Ensino Fundamental 00 03 03 03 01 00 

Ensino Médio 00 01 02 04 00 03 

Educação Especial 01 02 06 00 00 01 

Alfabetização 00 03 07 00 00 00 

Educação em Tempo Integral 05 04 01 00 00 00 

Qualidade da Educação Básica 01 05 03 01 00 00 

Escolaridade Média da População de 18 a 29 anos  01 03 03 03 00 00 

Alfabetização de jovens e adultos 01 04 03 02 00 00 

EJA Integrada à Educação Profissional 04 03 01 00 00 02 

Educação Profissional Técnica de nível Médio 03 04 00 00 00 03 

Ensino Superior (Ensino de Graduação) 02 02 01 00 00 05 

Titulação de Docentes da Educação Superior 01 00 03 03 00 03 

Pós-graduação Strictu Sensu 01 01 02 03 00 03 

Formação de Professores da Educação Básica 00 01 03 02 03 01 

Pós-graduação de Professores e Formação 
Continuada dos (as) Profissionais da Educação 
Básica 

01 01 03 03 01 01 

      Continua 
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Continuação       

Valorização dos (as) Profissionais da educação 
Básica  

01 04 02 01 02 00 

Planos de Carreira para os Profissionais da 
Educação  

01 04 02 01 02 00 

Gestão Democrática  02 04 02 00 02 00 

Financiamento da Educação 01 03 04 00 02 00 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 
MG - Muito Grande   G - Grande    M- Média   P -  Pequena   N – Nenhuma    D- Desconheço 

 

 Observou-se, de acordo com o Quadro 13, que os Secretários de Educação 

elencaram várias metas com grau de dificuldade de execução considerado muito 

grande, grande e médio, com exceção da meta referente ao Ensino Médio, que por 

ser responsabilidade do Estado, foi considerada por 40% dos respondentes como 

grau pequeno e 30% assinalaram desconhecer.  

 Chamou a atenção a dificuldade de execução da Meta 638, pertinente a 

Educação Integral, visto que 90% dos pesquisados atribuíram como muito grande e 

grande. A justificativa, pode estar atrelada a descontinuidade de ações colaborativas 

por parte do governo federal, principalmente na demanda de recursos financeiros para 

os municípios executarem as metas e estratégias previstas no PME. 

 Ressalta-se ainda a preocupação com a meta da universalização até 2016 da 

Educação Infantil,na pré-escola e ampliação da oferta em creches de forma a atender, 

no mínimo, 50% das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE, 

justificando-se a execução por ser específica de responsabilidade do município. No 

entanto, relatou-se no referencial teórico alguns programas instituídos pelo Ministério 

da Educação (MEC) para auxiliar no cumprimento dos índices propostos, como o 

PROINFÂNCIA e o Brasil Carinhoso. 

  Cumpre salientar também a execução da meta relacionada a qualidade da 

Educação Básica, avaliada por 60% dos respondentes como sendo muito grande e 

de grande dificuldade. Acerca dos progresso, já relatados, cabe destacar a 

importância da efetivação de ações para atingir o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (IDEB). Os resultados do IDEB dos municípios que integram a 

AMPLANORTE já apresentados, demonstraram a dificuldade em atingir o índice 

                                            
38 Meta 6 do PNE: 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 (BRASIL, 2014, n.p.). 
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projetado tanto para o Ensino Fundamental como para o Ensino Médio, justificando 

dessa forma a resposta dada pelos Secretários de Educação. 

 A meta referente a gestão democrática39 é avaliada por 60% dos Secretários 

de Educação como sendo de muito grande e grande dificuldade de execução. Um dos 

obstáculos à sua concretização está relacionada a forma de escolha dos gestores 

escolares. Em pesquisa junto ao site do Tribunal de Contas do Estado de Santa 

Catarina(SC)40, constatou-se que o órgão realizou um estudo em 2020 sobre a forma 

de acesso ao cargo de diretores das Unidades Escolares dos municípios de Santa 

Catarina. Utilizou na pesquisa a conceituação, segundo o INEP, que indica que as 

formas de acesso podem ser exclusivamente por indicação. 

 Os resultados demonstraram que em 2020, em 70% dos municípios da 

AMPLANORTE, a forma de escolha do diretor foi exclusivamente por 

indicação/escolha da gestão. Em 30% dos municípios a seleção envolveu também 

outras formas, como processo seletivo qualificado e escolha, concurso público para o 

cargo de gestor, exclusivamente por processo eleitoral com a participação da 

comunidade escolar; processo seletivo qualificado e eleição com a participação da 

comunidade escolar. Chamou a atenção que Porto União teve registro de diferentes 

formas de escolhas, sendo o percentual de 26,10% dos gestores nomeados por 

indicação, 4,3% por processo seletivo qualificado e escolha/nomeação da gestão da 

gestão, 52,2% exclusivamente por processo eleitoral com a participação da 

comunidade escolar e 17,4% processo seletivo qualificado e eleição com participação 

da comunidade escolar.  

 Diante do contexto apresentado, faz-se necessário que os municípios 

repensem as formas de escolha dos gestores escolares e instituam uma legislação 

específica que regulamente critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta 

pública à comunidade escolar. Ressalta-se que a Lei Federal n.º 14.113/2020 que 

regulamenta o Fundo de Manutenção e  Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB)41, define que a as redes de 

                                            
39 Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão democrática 

da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à 
comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União 
para tanto (BRASIL, 2014, n.p.). 

40 Forma de acesso ao cargo, diretores das Unidades Escolares Municipais em 2020. Disponível em: 
https://servicos.tce.sc.gov.br/tceeducacao/.  

41. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14113.htm. 
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ensino que cumprirem condicionalidades e apresentarem melhoria dos índices 

poderão ser beneficiadas com a complementação Valor Aluno/Ano por Resultado 

(VAAR).  Entre as condicionalidades para recebimento dessa complementação está 

previsto que o provimento do cargo ou função de gestor escolar deve contemplar 

“critérios técnicos de mérito e desempenho ou a partir de escolha realizada com a 

participação da comunidade escolar dentre candidatos aprovados previamente em 

avaliação de mérito e desempenho” (BRASIL, 2021, n.p). 

 O financiamento da educação também foi apontado por 80% dos respondentes 

como empecilho para concretização dos Planos de Educação, com avaliações de 

muito grande (01 resposta), grande (03 respostas) e médio (04 respostas), 

comprovando assim a necessidade de investimentos financeiros e do sistema de 

colaboração entre os entes federado. 

 Ressalta-se ainda que as metas relacionadas a alfabetização de jovens e 

adultos e EJA Integrada à Educação Profissional foram consideradas de difícil 

execução, contudo, não são de responsabilidade da rede municipal de ensino. Nesse 

momento, não foram analisadas as metas de atribuição dos entes federados em nível 

estadual e federal, bem como aquelas onde os resultados não apresentaram grande 

disparidade de respostas.  

 Para complementar a pesquisa, foi questionado aos Secretários Municipais, 

Conselhos de Educação, representante do Fórum ou da Equipe Técnica e do Tribunal 

de Contas do Estado de Santa Catarina que avaliassem o grau de dificuldade para a 

o monitoramento e avaliação das metas previstas no PME, considerando o período 

compreendido entre a aprovação do mesmo até julho/2021. 
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Quadro 14 - Grau de dificuldade para a o monitoramento e avaliação dos Planos de Educação 

M
e
ta

 
Secretários Municipais 

de Educação 
Conselhos Municipais de 

Educação 
Fórum ou Equipe Técnica 

T
C

E
 (

S
C

) 

MG G M P N D MG G M P N D MG G M P N D 

Educação Infantil 0 3 5 2 0 0 0 4 5 1 0 0 1 3 4 2 0 0 M 

Ensino Fundamental 0 3 5 2 0 0 0 2 7 1 0 0 0 3 6 1 0 0 M 

Ensino Médio 1 2 4 1 0 2 0 3 3 1 0 3 1 3 5 1 0 0 M 

Educação Especial 0 5 4 1 0 0 0 1 7 1 0 1 2 3 5 0 0 0 MG 

Alfabetização 0 5 4 1 0 0 0 4 5 1 0 0 0 5 5 0 0 0 P 

Educação em Tempo Integral 1 6 3 0 0 0 2 3 3 1 0 1 1 4 3 1 0 1 P 

Qualidade da Educação Básica 0 6 3 1 0 0 0 3 5 1 0 1 0 5 5 0 0 0 G 

Escolaridade Média da População de 18 a 29 anos  0 6 2 1 0 1 0 3 3 2 1 1 2 5 2 1 0 0 M 

Alfabetização de jovens e adultos  0 4 4 1 0 1 0 2 5 1 1 1 2 3 4 1 0 0 M 

EJA Integrada à Educação Profissional 0 5 4 0 0 1 1 2 3 1 1 1 3 4 2 1 0 0 M 

Educação Profissional Técnica de nível Médio 0 5 3 0 0 2 2 1 2 2 1 2 3 4 1 1 0 1 M 

Ensino Superior (Ensino de Graduação)  1 2 3 2 0 2 1 2 2 1 1 3 5 2 1 0 0 2 MG 

Titulação de Docentes da Educação Superior 1 2 3 2 0 2 0 2 2 3 1 2 2 4 1 2 0 1 MG 

Pós-graduação Strictu Sensu 1 2 3 2 0 2 1 1 3 2 1 2 1 5 1 2 0 1 MG 

Formação de Professores da Educação Básica 0 3 2 2 2 1 0 3 4 2 0 1 0 2 6 1 0 0 G 

Pós-graduação de Professores e Formação Continuada 
dos (as) Profissionais da Educação Básica 

0 3 2 2 2 1 0 2 3 4 0 1 1 3 4 2 0 0 M 

Valorização dos (as) Profissionais da educação Básica 1 3 3 2 1 0 0 4 3 3 0 0 0 6 3 1 0 0 M 

Planos de Carreira para os Profissionais da Educação 2 5 1 1 1 0 0 3 4 3 0 0 0 3 4 2 0 1 M 

Gestão Democrática 2 4 1 1 2 0 1 4 3 2 0 0 0 5 4 1 0 0 G 

Financiamento da Educação 2 3 2 1 2 0 1 2 4 2 0 1 1 3 3 1 1 1 M 

Fonte: Dados da Pesquisa (2021) 
MG - Muito Grande   G - Grande    M- Média   P -  Pequena  N – Nenhuma    D- Desconheço 
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 Numa análise geral do Quadro 14, observou-se que a maioria das respostas de 

todos os segmentos pesquisados indica grande e média dificuldade de monitoramento 

e avaliação das metas dos Planos Municipais de Educação. Vale ressaltar que esse 

quadro representa a avaliação dos Secretários de Educação, Conselho Municipal de 

Educação, Fórum ou equipe local e do TCE/SC. Difere do Quadro 13, já analisado, 

que apresentou resultados somente dos Secretários de Educação, responsáveis em 

nível municial pela de execução das metas do PME. 

 Na percepção dos Secretários Municipais de Educação, 20% consideram que 

as metas referentes aos Planos de Carreira dos Profissionais da Educação, Gestão 

Democrática e Financiamento da Educação são as de muita grande dificuldade de 

monitoramento e avaliação. Referente a Educação em Tempo Integral, Qualidade da 

Educação Básica e Escolaridade Média da População foram avaliadas como de 

grande dificuldade por parte de 60% dos secretários.  

 No tocante a opinião dos Conselhos Municipais de Educação, 20% dos 

mesmos considerou a meta da Educação Profissional Técnica de Nível Médio como 

de grande dificuldade. A Educação Infantil, Valorização dos (as) Profissionais da 

Educação Básica e Planos de Carreira para os Profissionais da Educação e Gestão 

Democrática foi considerada como sendo de grande dificuldade de monitoramento por 

40% dos representantes do CME. 

 Para a equipe técnica ou Fórum Municipal de Educação, a meta referente ao 

Ensino Superior (Ensino de Graduação), foi considerada por 50% do segmento como 

de dificuldade muito grande. Foram consideradas como sendo de grande dificuldade 

de monitormanento e avaliação, as metas atinentes a Alfabetização, Qualidade da 

Educação Básica, Escolaridade Média da População de 18 a 29 anos,  Pós-graduação 

Strictu Sensu e Gestão Democrática com percentual de 50%.  

 O representante do Tribunal de Contas de Santa Catarina apontou as metas da 

Educação Especial, Ensino Superior, Titulação de Docentes da Educação Superior e 

Pós-graduação Strictu Sensu como de muita grande dificuldade de monitormaneto e 

avaliação. 

 Diante dos resultados, a dificuldade de monitoramento e avaliação das metas 

do PME é registrada pelos representantes de todos os segmentos. No tocante a 

Educação Especial, de acordo com o Relatório do 3.º ciclo de monitoramento das 

Metas do Plano Nacional de Educação 2020: “A ausência de dados demográficos para 
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essa população na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-c) 

não permite saber a cobertura escolar dessa população fora dos anos do Censo 

Demográfico (BRASIL, 2020, p. 7). A obtenção de dados atualizados representa um 

empecilho para um monitormaneto eficaz.  

 Para atingir a meta projetada para a  Educação Infantil é preciso avançar nas 

políticas públicas de atendimento a essa faixa etária de creche e pré escola. Para o 

monitoramento dessa meta podem ser utilizadas as Sinopses Anuais da Educação 

Básica e a estimativa populacional, no entanto, o maior desafio não é o de obtenção 

de dados, mas sim da execução das estratégias previstas. Diante dessa perspectiva, 

é muito importante que “todas as crianças cujos pais e mães demandem o serviço de 

creche sejam atendidas. Mecanismos transparentes de levantamento da demanda por 

creche e de organização da fila de espera, quando houver, devem ser instituídos” 

(SENADO FEDERAL, 2018, p. 37). 

 A Educação em Tempo Integral é um grande desafio para  reverter a tendência 

de queda do atendimento aos estudantes e do número de escolas que ofertam essa 

modalidade. É urgente e necessária para o  que o “Brasil venha a se posicionar ao 

lado das nações mais desenvolvidas, em que a oferta educacional já conta, há muitos 

anos, com uma jornada escolar em tempo integral” (BRASIL, 2020, p. 8), Cumpre 

ressaltar que essa meta foi considerada de difícil monitoramento e avaliação, mas isso 

pode estar atrelado ao cumprimento da meta e não na sua dificuldade, pois os dados 

divulgados anualmente na Sinopse da Educação Básica  permitem a busca atualizada 

dos resultados de atendimento. 

 Concernente a Qualidade da Educação Básica  registra-se no Relatório do 3.º 

ciclo de monitoramento das Metas do Plano Nacional de Educação 2020 que:  “No 

campo da qualidade educacional, o País avança na melhoria do Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) dos anos iniciais do ensino fundamental, 

mas apresenta evolução ínfima e tendência à estagnação em relação aos Idebs dos 

anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, respectivamente” (BRASIL, 

2020, p. 8). A dificuldade no monitormaneto e avaliação da meta não se configura na 

aferição do IDEB, pois é possível acessar informações sobre no Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). O aspecto pode estar 

relacionado a dificuldade de atingir as metas projetadas, e não pelo acesso aos dados. 
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 A Escolaridade Média da População e a Educação Profissional Técnica de 

Nível Médio foram também consideradas pelos pesquisados como metas de difícil 

monitoamento e avaliação, por estarem relacionadas a erradicação do analfabetismo 

e ampliação da oferta de Educação Profissional.  

 A Valorização dos (as) Profissionais da Educação Básica é medida crucial  e 

sem a qual é difícil conceber melhorias na qualidade do ensino: 

 

Os municípios devem envidar todos os esforços para cumprir a lei. 
Mais do que isso, esses entes devem observar o piso como ponto de 
partida para que seus planos de cargos e salários se mantenham 
atrativos aos professores durante toda a sua carreira. (SENADO 
FEDERAL,2018, p; 34). 

 

 Referente a meta da Alfabetização, constitui-se  uma questão preocupante,  

pois o “baixo nível de aprendizado dos alunos, as grandes desigualdades e a trajetória 

escolar irregular, que ainda atinge porção significativa dos estudantes das escolas 

públicas brasileiras” (BRASIL, 2020, p. 7). Quanto ao monitoramento, não há dados 

atualizados, pois a última aferição ocorreu em 2016, com a disponibilização dos 

resultados da Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA). 

 No tocante a Gestão Democrática foi apontada como de difícil monitoramento 

e avaliação, no entanto, já foi abordada na pesquisa, configurando-se como de difícil 

execução, tendo em vista que a escolha de gestores está atrelada a critérios de 

desempenho e a consulta pública a comunidade escolar.  

 A meta condizente ao financiamento, que preconiza a ampliação do 

investimento em educação pública, também foi apontada com dificuldades de 

acompanhamento. No entanto, considera-se que sem recursos financeiros 

disponíveis é impossível atingir as demais metas e estratégias.  

 Após a análise das questões de múltipla escolha, foi observado o que consta 

no espaço destinado aos comentários dos respondentes. Apresentou-se a 

consideração sobre a dificuldade no retorno de questionários para monitoramento e 

de dados. A resposta a seguir indica algumas dificuldades: 

 

Não há dados. Quanto às metas do ensino superior, embora o Plano seja do 
território, há dificuldades para o seu monitoramento. Primeiro, porque é o 
monitoramento e avaliação deve ficar a cargo, preferencialmente, da União. 
INEP, p.ex., poderia apresentar os dados por Município. Segundo, porque 
para elaborar os seus relatórios de monitoramento, os Municípios precisam 
solicitar dados às universidades que atuam no Município (muitas em EAD), o 
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que dificulta a tarefa. Penso que os Municípios deveriam preocupar-se em 
focar seus recursos limitados no monitoramento e avaliação da educação 
básica. Terceiro, porque, na minha opinião, um erro dos planejamentos foi 
orientar os Municípios a incluírem em seu planos metas que não lhes cabe 
executar (Pesquisa, 2021). 

 

 Esse depoimento ratifica as dificuldades para monitoramento e avaliação das 

metas que não são de responsabilidade do município, como o Ensino Superior, devido 

à dificuldade de acesso de dados.  

 Destaca-se a importância do uso de indicadores para monitorar as metas e 

estratégias dos Planos de Educação, tendo em vista que o seu papel é expor de forma 

concisa realidades, processos e contextos complexos e dotados de várias dimensões. 

Precisa ser capaz de aglutinar dados para compor uma medida de fácil compreensão, 

que noticie, de forma imediata, informações relevantes (BRASIL, 2016). 

Com o objetivo de identificar os fatores internos e externos que influenciam na 

execução, monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação foi 

solicitado aos Secretários de Educação, Conselhos Municipais de Educação, 

representante do Fórum ou Equipe Técnica e do Tribunal de Contas de Santa Catarina 

que avaliassem as seguintes questões: inexistência de assistência técnica por parte 

do Ministério da Educação para acompanhamento da execução, monitoramento e 

avaliação dos Planos Municipais de Educação; falta de conhecimento das metas e 

estratégias pela gestão municipal do Plano Municipal de Educação; falta de 

capacitação técnica para profissionais da Secretaria Municipal de Educação para 

execução, monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação; carência 

de profissionais na Secretaria Municipal de Educação para realização do 

monitoramento e avaliação dos Plano Municipal de Educação; falta de conhecimento 

técnico, pela equipe responsável da Secretaria Municipal de Educação, para 

elaboração de relatório de monitoramento e avaliação do PME; insuficiência de 

destinação de recursos financeiros do MEC para execução das metas e estratégias 

previstas; insuficiência de destinação de recursos financeiros do Município para 

execução das metas e estratégias previstas; insuficiência de destinação de recursos 

financeiros do Estado de Santa Catarina para execução das metas e estratégias 

previstas (relativa a sua área de responsabilidade); inexistência de dispositivo em 

nível municipal que vincule os gastos e metas do PME; falta de atualização de 
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indicadores e dados oficiais para preenchimento dos percentuais anuais atingidos em 

cada meta. 

 Na análise geral das respostas constatou-se que a maioria dos pesquisados 

concordam totalmente que os fatores elencados influenciam no acompanhamento da 

execução, monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação.  

 Quando o fator referiu-se a inexistência de assistência técnica por parte do 

Ministério da Educação, 64,52% dos respondentes concordaram totalmente que este 

aspecto interfere, comprovando assim a necessidade da continuidade de assistência 

técnica do Ministério da Educação. Exemplo desse assessoramento foi apresentado 

nessa pesquisa, registrando-se o modelo proporcionado pela Secretaria de 

Articulação com os Sistemas de Ensino (SASE), quando foram elaborados os Planos 

de Educação em vigência a partir de 2015. 

 A falta de conhecimento das metas e estratégias pela gestão municipal do 

Plano Municipal de Educação também foi indicada como fator que interfere, sendo 

que 22,58% dos participantes responderam que concordam totalmente e 54,84% 

concordaram parcialmente. O pesquisado x afirmou: “Um dos fatores está 

intimamente ligado a pouca importância dada e até desconhecimento das metas dos 

Planos pelos gestores” (Pesquisa, 2021).  

 Dos 31 pesquisados, 41,93% assinalaram que concordam totalmente que a 

falta de capacitação técnica para profissionais da Secretaria Municipal de Educação 

tem influência na execução, monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de 

Educação. Esse resultado demonstra a importância da oferta de formação continuada, 

eventos e reuniões formativas sobre os Planos de Educação para gestores e equipe 

técnica, oportunizados pelas instâncias responsáveis. 

 A carência de profissionais na Secretaria Municipal de Educação para 

realização do monitoramento e avaliação do PME foi destacada por 48,39% dos 

respondentes que concordaram totalmente que esse aspecto interfere na 

continuidade do acompanhamento. Assim, cabe destacar que há municípios da região 

da AMPLANORTE considerados de pequeno porte e nesses o quadro de profissionais 

das secretarias é reduzido, dificultando as ações.  

  As respostas indicaram que 74,19% concordam totalmente e parcialmente que 

a insuficiência de destinação de recursos financeiros do MEC interfere para a 

execução das metas e estratégias. Quando a questão foi direcionado aos recursos 
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oriundos do município esse percentual foi de 77,42% e de 80,64% quando se referiu 

ao estado. Diante desses percentuais, é visível que a falta de financiamento contribui 

para a não concretização das estratégias previstas. Esse fator é destacado por 

Saviani (2010, p. 391) que afirma: “Uma atenção especial deverá ser dada no PNE à 

questão do financiamento, não porque seja garantia da realização das metas, mas 

porque é condição indispensável, ainda que não suficiente, do seu cumprimento”. 

 Com relação ao financiamento da Educação, Nascimento (2017) considera 

relevante um sistema de repartição dos recursos fiscais que permita garantir 

condições adequadas e suficientes para que cada ente federado possa cumprir com 

suas responsabilidades legais. Afirma ainda que “um dos desafios consiste em 

aperfeiçoar a relação de suplementação orçamentária, mas, ao mesmo tempo, manter 

a autonomia das esferas governamentais” (NASCIMENTO, 2017, p. 216). Destaca-se 

que no tocante ao financiamento dos planos educacionais, os mesmo precisam estar 

contemplados nos planos plurianuais (PPAs), nas Leis de Diretrizes Orçamentárias 

(LDO) e no Plano de Ações Articuladas (PAR). Sem a previsão dos recursos nessas 

peças orçamentárias não há garantia de financiamento para o desenvolvimento das 

estratégias e, consequentemente, o alcance das metas. (NASCIMENTO, 2017) . 

 Nessa perspectiva, a inexistência de dispositivo em nível municipal, que vincule 

os gastos e metas do PME foi destacada por 70,97 % dos respondentes, os quais 

assinalaram que esse fator interfere totalmente ou parcialmente para a concretização 

do PME. Exemplo de dispositivo foi apresentado nessa pesquisa, registrando-se o 

modelo adotado por Brusque, o qual utiliza um Sistema de Gerenciamento Escolar 

(SGE) na vinculação das metas do Plano Municipal de Educação (PME) ao orçamento 

municipal nas fases de execução, controle e planejamento.  

 Pertinente a falta de atualização de indicadores e dados oficiais para 

preenchimento dos percentuais anuais atingidos em cada meta, 58,06% dos 

participantes da pesquisa registraram que concordam totalmente com essa 

interferência, comprovando a discussão já realizada sobre a necessidade de 

indicadores e dados atualizados. 

 O Caderno de orientações para monitoramento e avaliação dos Planos 

Municipais de Educação42 relaciona órgãos públicos que divulgam informações 

                                            
42 Disponível em: 

http://pne.mec.gov.br/images/pdf/publicacoes/pne_pme_caderno_de_orientacoes_final.PDF. 
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estatísticas com abrangência municipal que podem ser utilizados para o 

monitoramento e avaliação das metas do PME. Dentre eles, aponta o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP)43, Inep Data44; 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)45, a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD)46 e o Sistema de Recuperação Automática (SIDRA)47. 

 Enumerou-se alguns órgãos, fontes e banco de dados disponíveis para a 

consulta e utilização para a elaboração dos relatórios de monitoramento e avaliação 

dos planos. Contudo, ressalta-se a importância da realização do novo Censo 

Demográfico previsto para o ano de 2022 e que a partir disso, será possível atualizar 

os indicadores e dados estatísticos com maior precisão dos resultados, condizentes 

com a realidade. 

 Para complementar a pesquisa no tocante a execução, monitoramento e 

avaliação dos planos municipais de educação, foi solicitado a todos os pesquisados 

que avaliassem as possíveis causas geradoras de impactos na execução, 

monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação. Foram apresentadas 

para análise as seguintes questões: alternância de profissionais que atuam nas 

secretarias municipais de educação; conflitos e empates políticos e descontinuidade 

da operacionalização das ações previstas nos Planos Municipais de Educação. 

 Ao se observar as respostas, percebeu-se que 48,39% dos participantes 

concordaram totalmente e 32,26% concordam parcialmente que a alternância de 

profissionais que atuam nas Secretarias Municipais de Educação impacta na 

execução, monitoramento e avaliação dos Planos de Educação. Essa questão pode 

ser explicada devido a troca de prefeitos e gestores, já apontadas nessa pesquisa 

como um dos entraves para a concretização do PME.  

                                            
43 INEP: disponibiliza o Censo da Educação Básica, o Censo da Educação Superior e dados sobre o 

desempenho dos estudantes nos diferentes testes educacionais padronizados, como a Prova Brasil, 
a Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA), o ENEM e o ENADE. 

44 Inep Data: sistema de consulta a dados e informações sobre número de estabelecimentos de ensino, 
matrículas e funções docentes na Educação Básica e na Superior. 

45 IBGE: base de dados sobre a população de todos os municípios, contendo características 
econômicas, demográficas e educacionais da população. Realiza, a cada dez anos, o Censo 
Demográfico, sendo que o último foi realizado em 2010. 

46 PNAD: fonte de dados que possui periodicidade anual realizada pelo IBGE. 
47 SIDRA: base de dados agregados passível de ser manipulada diretamente por meio de um 

navegador de internet e que reúne informações do PNAD, Censo Demográfico, Censo Agropecuário 
e demais pesquisas feitas pelo Instituto e o Atlas do Desenvolvimento Humano, que apresenta 
informações e indicadores sociais. 
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 Quanto ao fator impactante denominado como conflitos e embates políticos, 

74,19% dos respondentes concordaram totalmente ou parcialmente com a questão. 

Nessa perspectiva, Azevedo (2014, p. 267) faz uma análise relevante: 

 
É importante ter também presente que as decisões consubstanciadas no 
plano, mesmo que assentadas nas estruturas de poder presentes na 
sociedade, e, portanto, possuindo fortemente as marcas das forças 
hegemônicas, não significam a anulação dos espaços de confronto e de 
participação que a vigência da democracia política permite, tal como hoje é 
possível ocorrer na realidade brasileira.  

 

 As divergências políticas e conflitos podem ocorrer, no entanto, se a 

participação da sociedade local estiver garantida nas etapas de elaboração, 

monitoramento e avaliação dos Planos de Educação, as decisões serão referenciadas 

e validadas por todos os que efetivamente participarem. 

 Referente a descontinuidade da operacionalização das ações previstas nos 

Planos Municipais de Educação, 64,52% dos participantes da pesquisa assinalaram 

concordar totalmente ou parcialmente que esse fator gera impactos na execução, 

monitoramento e avaliação do PME.  

 No espaço destinado a apontar outras causas geradoras de impactos na 

execução, monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação, foram 

mencionados por Secretários de Educação e representantes de Fórum ou Equipe 

Técnica  “Poucos registros e relatórios de execução” (SM1); “Articulação e /ou domínio 

da contabilidade” (SM2); “Falta de profissionais para desenvolver e acompanhar as 

estratégias” (FM 2); “Falta de conhecimento da real importância das metas dos planos, 

como norteador do planejamento educacional  para o desenvolvimento da Educação 

como um todo” (FM 7); “Fatores não esperados como a ocorrência da pandemia (FM 

8).  

 O representante do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina apontou 

as seguintes causas geradoras de impactos: 

 
Falta de articulação entre todos os níveis da educação, da Secretaria aos 
professores e comunidade escolar. Falta de definição de metas parciais e 
factíveis. Baixo compromisso com metas e planos estabelecidos para o 
alcance da meta ao final do período previsto no PME. O PME é estratégico, 
sua execução depende de compromissos operacionais ao longo de todo o 
horizonte do planejamento. Em alguns casos percebe-se que o Plano é visto 
apenas como uma mensagem política, que serve apenas como ferramenta 
de pressão para cobrar da União mais recursos e imputar ao ente federal o 
insucesso. Embora seja certo que a haja grande responsabilidade federal, vê-
se que grande parte dos compromissos dos planos dependem principalmente 
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da ação local. Caso emblemático é a meta 19. A escolha dos dirigentes das 
unidades escolares não tem sido regulamentada (Pesquisa, 2021). 

 

 Constata-se que alguns impactos apontados já foram analisados e discutidos 

na presente dissertação, como é o caso da preocupação com o cumprimento da meta 

relacionada a gestão democrática, especificamente sobre regulamentação da escolha 

de gestores para as unidades educacionais públicas. Os demais fatores apontados 

também merecem atenção especial, principalmente porque ao final de vigência dos 

planos, objetiva-se o cumprimento das metas e estratégias, sendo para isso 

necessário o compromisso de todos os entes federados e demais envolvidos no 

processo.  É indispensável que os relatórios de monitoramento e avaliação indiquem 

a situação das metas e consequentemente ações para cumprimento das mesmas.  

 Nesse contexto: 

 

Para o cumprimento de um Plano de Educação condizente aos desafios de 
cada realidade e as mudanças que porventura ocorram na organização da 
sociedade e da política local, regional e nacional, deve-se realizar revisões 
periódicas de seu conteúdo, avaliando-se o que foi cumprido, o que não foi 
cumprido e porque não o foi, e formular estratégias para garantir o 
cumprimento das metas no prazo restante de vigência do Plano (DE OLHO 
NOS PLANOS, 2013, p. 21). 

 

 Com a finalidade de obter mais subsídios, foi questionado a todos os 

segmentos participantes da pesquisa quais os desafios para a concretização do Plano 

Municipal de Educação. 

 Os dados ratificam respostas e análise anteriores sobre as dificuldades 

enfrentadas na execução, monitoramento e avaliação do PME. Para o pesquisado 

FME 9: “Os principais desafios para a concretização do PME é a falta de recursos 

financeiros, dados atualizados e envolvimento dos demais setores para cumprimento 

de algumas metas e estratégias (Pesquisa, 2021).  

 Outros obstáculos apresentados pelos respondentes corroboram com as 

discussões realizadas: “Tornar o PME prioridade do governo. Sensibilizar todos os 

poderes e a comunidade da importância do PME para o desenvolvimento do município 

com melhoria na educação” (SM 6); “Os gestores devem entender o PME como um 

instrumento catalisador da política educacional do município e desprender-se do 

entendimento de que o plano foi construído como plano do governo anterior” (FME 3). 
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 A consideração subsequente representa um desabafo de um representante da 

equipe técnica que evidencia as dificuldades enfrentadas para monitorar e avaliar o 

PME: 

 

Não temos um Fórum Municipal que acompanhe o PME. 
Também não temos um técnico responsável e efetivo para esta questão, 
assim por questões políticas, cada vez assume alguém diferente que apenas 
vai dando continuidade a avaliação e monitoramento, de forma superficial, 
sem entender muito e ajudar nessa concretização (FME 4). 

 

 Dourado; Grossi Junior; Furtado (2016) afirmam que a tarefa de monitoramento 

contínuo e das avaliações periódicas ao longo da vigência do plano decenal é 

imensurável, e que romper com a falta de acompanhamento que assola as políticas 

estruturantes representa mudanças significativas na gestão pública da Educação.  

 Quanto aos desafios expostos pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina, 

salienta-se a prioridade gerencial. “Planos operacionais para realização das 

estratégias, com indicação de responsáveis, prazos e ações. Para a execução, as 

estratégias são mais importantes do que as metas” (Pesquisa, 2021). 

 O depoimento deixa claro a relevância do cumprimento das estratégias do PME 

e que para isso é necessário a realização de um planejamento estratégico que indique 

ações a serem executadas. Nesse sentido, houve manifestação de 01 (um) Secretário 

de Educação que mencionou “Estamos elaborando o Planejamento estratégico para 

a finalização das metas” (SM 8). 

 Por fim, é imprescindível a “participação dos professores das unidades 

escolares na construção e acompanhamento do PME” (CME 10). Essa consideração 

é pertinente, pois estabelecer processos participativos dos envolvidos diretamente na 

ação educacional podem contribuir para que se alcance a melhoria da educação, tão 

almejada por todos.   

 Concluindo as discussões sobre monitoramento e avaliação, vale destacar as 

contribuições de Dourado; Grossi Junior; Furtado (2016, p.457): 

 

Nesse sentido, os entes federativos devem ter clareza de que o 
monitoramento e a avaliação dos Planos de Educação tornam-se elementos 
Imprescindíveis à tomada de decisões dos gestores públicos, visando a 
garantir a relação eficiência, eficácia e efetividade do que foi planejado, os 
possíveis ajustes no percurso, a participação da sociedade e a transparência 
necessária.  
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 Confirmada a importância do monitoramento e avaliação contínua do processo 

de execução e cumprimento dos Planos de Educação, por intermédio da análise do 

resultado da pesquisa junto aos segmentos responsáveis por essa atribuição, faz-se 

necessário constatar as contribuições para o desenvolvimento regional, abordado na 

próxima categoria de análise. 

 

4.4 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

 O desenvolvimento regional é um tema discutido em âmbito nacional e 

internacional, atrelado na trajetória histórica ao desenvolvimento econômico, podendo  

ser concebido como: 

 

Fornecimento de ajuda e assistência a outras regiões que são menos 
desenvolvidas economicamente, realçando o resultado das políticas de 
desenvolvimento global, considerando em seus objetivos um equilíbrio 
racional da utilização e dinamização de um território, podendo ser de natureza 
nacional ou internacional, geralmente desenvolvido pelo aparelho Estatal 
(IPEA, 2010, n.p apud Sousa; Freiesleben, 2018, 165-166). 

 

Correa, Silveira e Kist (2019, p. 12), consideram que: 
 

Para pontuar o conceito de desenvolvimento regional, entende-se região 
como sendo fruto de um processo histórico que a molda. Assim, sustenta-se 
que o desenvolvimento regional pressupõe uma ruptura na perspectiva em 
que o ator se coloca, pois é um processo histórico, que exige transformação 
nas bases sociais e econômicas, mudanças estruturais e, sobretudo, uma 
estratégia construída de forma conjunta entre os diversos atores da região. 

 

Segundo SEN (2000, n.p. apud Dallabrida, 2017, p. 164) aponta que problemas 

de privação e pobreza estão presentes não somente nos países ditos 

subdesenvolvidos, como também nos países desenvolvidos, no entanto, numa escala 

menor. O desenvolvimento é um processo de expansão das liberdades individuais que 

seriam os principais meios e fins de desenvolvimento.    

Para o desenvolvimento regional, a educação torna-se essencial, visto que é 

uma das formas de proporcionar a liberdade aos cidadãos e nesse sentido o papel do 

estado é preponderante, enquanto responsável por garantir a efetivação de políticas 

públicas. 

  Considerando que a educação pode contribuir para o desenvolvimento 

regional, importante ressaltar que o planejamento tem função primordial para essa 
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efetivação, podendo de acordo com Buarque (1999, p. 35) proporcionar modificações 

na realidade existente: 

 

De um modo geral, o planejamento governamental é o processo de 
construção de um projeto coletivo capaz de implementar as transformações 
necessárias na realidade que levem ao futuro desejado. Portanto, tem uma 
forte conotação política. E no que se refere ao desenvolvimento local e 
municipal, o planejamento é um instrumento para a construção de uma 
proposta convergente dos atores e agentes que organizam as ações na 
perspectiva do desenvolvimento sustentável.  

 

 Nessa perspectiva, o planejamento se elaborado de forma participativa e 

coletiva e se resultar em esforços coletivos para concretização do previsto, poderá 

contribuir para o desenvolvimento local.  

 Duarte (2012, p. 690) reitera que “o desenvolvimento da sociedade é mediado 

pela ação intencional e articulada do Estado - a via do planejamento - ator capaz de 

mobilizar a sociedade para a produção de mudanças mais profundas no País”.  

 Sousa; Freiesleben (2018, p.167) ressaltam ainda que: 

 

Os grandes protagonistas desse processo são os atores locais, na 
formulação de estratégias, tomada de decisões econômicas e em sua 
implementação, pois o desenvolvimento regional é o conjunto dos diferentes 
desenvolvimentos locais, não se resumindo a um processo de estímulos 
nacionais em uma dada localidade.  

 

 Assim, o Estado, tem a reponsabilidade de articular a elaboração e execução 

dos planejamentos e no caso aqui apresentado, dos Planos Municipais de Educação 

para que todos tenham acesso à educação de qualidade.  

 Para conhecer a relação entre desenvolvimento regional e Planos de 

Educação, na percepção dos pesquisados, foi solicitado que analisassem as 

contribuições do PME para o desenvolvimento dos municípios integrantes da 

AMPLANORTE, sendo que o resultado apontou que 87,09% consideraram como 

muito grande e grande. Apenas 01 (um) Secretário de Educação considerou pequena 

e não houve resposta que indicasse não ter nenhuma contribuição. Diante desses 

dados, foi possível constatar a relevância dos Planos de Educação para o 

desenvolvimento regional apontadas no referencial teórico. 

 Com o objetivo de investigar as possíveis contribuições dos Planos Municipais 

de Educação para o Desenvolvimento da região da AMPLANORTE foi solicitado aos 

pesquisados que indicassem os impactos do PME. 
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 Apurou-se a pesquisa que 01(um) respondente considerou que não há impacto 

do Plano Municipal de Educação para o Desenvolvimento Regional da 

AMPLANORTE. Constatou-se pelos depoimentos que dos 31 pesquisados, 22,58% 

deixam explícita nas suas justificativas as contribuições dos Planos Municipais de 

Educação para o Desenvolvimento da região da AMPLANORTE: “O pleno 

desenvolvimento da região” (SM 7); “Os Municípios são obrigados a cumprir metas e 

estratégias e ao cumpri-las a região se desenvolve e há o aumento dos índices 

educacionais” (CME 1); “Aumentar o capital social da região da AMPLANORTE (CME 

10); “Realização de propostas para o desenvolvimento da educação nível regional” 

(FME 1); “Os PME exigem o cumprimento de metas e estratégias pelos municípios da 

AMPLANORTE, e ao cumpri-las a região se desenvolve e promove avanço e aumento 

dos índices educacionais” (FME 2); “Facilitar e nortear o Planejamento dos gestores 

para atingir níveis satisfatórios do desenvolvimento da Educação Municipal (FME 7)”; 

“Através do PME o desenvolvimento da Ampla Norte efetiva-se de forma ampliada, 

com isso a região avança em todos os setores, havendo uma equidade de ações e 

com elas ganhos para a educação” (FME 9).  

 Ressalta-se ainda o depoimento do representante do Tribunal de Contas do 

Estado de Santa Catarina: 

 

Uma execução ótima dos PME pode fazer com que os Municípios não só 
garantam uma educação de qualidade para os estudantes, mas isso impacta 
no desenvolvimento econômico. Além disso, é importante mostrar aos 
Prefeitos que Municípios que se destacam nacionalmente em educação 
ganham em imagem e podem atrair investimento, além de recursos para 
projetos desafiadores na área da educação (TCE SC, 2021). 

 

 Essa declaração reitera que a execução das metas e estratégias do PME pode 

contribuir para a qualidade da educação e o consequente desenvolvimento regional.  

 O pesquisado (FME 3) relata sobre a relevância de ações pensadas 

coletivamente pelos municípios da região, embasadas nas metas e estratégias dos 

Planos de Educação, tem potencial para fortalecer a política educacional: 

 

“Com a busca coletiva por alternativas possíveis que atendam as demandas 
específicas de cada realidade, no colegiado regional de secretários 
municipais de educação, muitas estratégias são implementadas e acredito 
que toda a região da AMPLANORTE é beneficiada com o fortalecimento da 
política educacional, trazendo melhores índices de qualidade de vida e 
oportunizando que a região se organize e cresça também economicamente 
(Pesquisa, 2021)  
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 O depoimento ressalta que a AMPLANORTE, por meio do Colegiado de 

Educação, discute estratégias para implementar ações educacionais que beneficiem 

toda a região. Tem-se o entendimento que os municípios, quando unidos em prol de 

objetivos comuns, podem contribuir para a elevação dos índices educacionais e 

consequentemente o desenvolvimento regional. Em suma, “pensando regionalmente 

contribui para o andar dos municípios no sentido de oferecer aprendizagem pensando 

nas mesmas metas (CME 4)” e “uma ação participativa entre os municípios para 

fortalecer a região” (SM 10).  

 Observou-se nas respostas, a ênfase na melhoria dos índices educacionais, 

atrelados ao desenvolvimento regional. Assim, se os municípios elaborarem os seus 

planos, com metas e estratégias e cumpri-las no prazo estipulado, poderá contribuir 

para elevação do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, tendo em vista que 

a educação, segundo o estudo já apontado no referencial teórico, contribui para o 

avanço do IDHM. 

 Outra questão apontada refere-se aos Planos de Educação facilitarem e 

nortearem o planejamento estratégico dos gestores, considerando que o PME foi 

elaborado a partir de um diagnóstico da realidade e que portanto contém as diretrizes, 

metas, estratégias já discutidas com participação da sociedade. 

 Constatou-se ainda que houveram respostas atrelando o PME com a 

possiblidade de melhorias no processo de ensino aprendizagem, sendo que isso 

consequentemente também pode contribuir para o desenvolvimento regional. Essa 

concepção pode ser comprovada por meio das afirmativas que atribuem ao PME a 

função de: “Melhorar a qualidade da Educação Básica na região (CME 7); “Estratégias 

para o melhoria do IDEB” (CME 8); “Melhoria e ampliação na oferta de educação de 

qualidade” (FME 6).  

 Apontou-se que os Planos de Educação contribuem para “Garantir políticas 

públicas que possam avançar na qualidade do ensino-aprendizagem, proporcionando 

maiores acessos ao mercado de trabalho” (SM 2). Esta concepção está expressa 

também nas diretrizes no PNE, Lei Federal n.º 13.005/2014, que faz alusão “formação 

para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que 

se fundamenta a sociedade” (BRASIL, 2014, n.p).  

 A respeito de maiores possibilidade de acesso ao mundo de trabalho e a 

relação com o desenvolvimento, Sousa; Freiesleben (2018, p. 167) comprovam o 
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impacto citado: “Por meio da aquisição de conhecimentos, o indivíduo aumenta sua 

renda, sua qualidade de vida e consequentemente ocorre o crescimento da nação, 

ainda que seja um processo lento e necessite de constantes ajustes”. Complementa 

ainda: “Pela educação e qualificação obtêm-se o arranjo institucional necessário para 

o bom desenvolvimento, local, regional e até mesmo mundial (SOUSA; 

FREIESLEBEN, 2018, p. 171) 

 Concluindo sobre relevância da educação para o cidadão e para o 

desenvolvimento, Reymão; Cebolão (2017, p. 102), enfatizam que a: 

 

A educação, como também a saúde, entre outros direitos sociais, instiga a 
liberdade substantiva de o indivíduo buscar uma vida melhor, uma vez que é 
crucial tanto para a vida privada, como também para o envolvimento em 
atividades políticas e econômicas, importantes para o desenvolvimento 
social. Ela, bem como outros direitos sociais, gera instrumentos e 
capacidades para o exercício da autonomia e da liberdade, tirando o indivíduo 
da absoluta pobreza. 

 
 Outro impacto do Plano Municipal de Educação para o Desenvolvimento 

Regional da AMPLANORTE, apontado por um respondente é sobre “a capacitação 

para profissionais e aulas diversificadas” (SM 4). Respectivamente sobre isso, Vieira; 

Santos (2019, p. 186) argumentam que: 

 

Os profissionais da educação precisam da competência do conhecimento, de 
sensibilidade ética e de consciência política. Cabe-lhes, proporcionar 
aprendizagens relevantes que possibilitem aos alunos, desenvolver 
competências e habilidades indispensáveis para a participação na vida 
contemporânea, transformando o espaço em território educativo. 

 

 Cabe ressaltar que a formação continuada é essencial para a oferta de uma 

educação com qualidade, visto que, professores qualificados e em constante 

aperfeiçoamento oportunizam aulas atrativas, aprendizagens significativas que 

contribuem para que os estudantes tornem-se cidadãos críticos, criativos e com 

potencial de alterar o ambiente em que vivem. “Por isso, a oferta de uma educação, 

que seja capaz de desenvolver o indivíduo em seu potencial pleno, condição 

imperativa para o acesso a conhecimentos e avanços futuros” (VIEIRA; SANTOS, 

2019, p. 181). 

 Vieira; Santos (2019, p. 185) complementam ainda que a “adoção de novos 

paradigmas no processo de ensino, novas formas e ações adotadas se estabelecem 

imprescindível, para aproximar sujeitos de novos conhecimentos”. Além disso, é 
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preciso se preocupar em formar o cidadão pleno, por meio de uma pedagogia ativa, 

educação participativa e reflexiva em relação à política, aos direitos, à cidadania e à 

sustentabilidade (VIEIRA; SANTOS, 2019). 

 Diante do contexto apresentado sobre os impactos do Plano Municipal de 

Educação, os participantes da pesquisa, por meio das respostas, corroboraram que 

há contribuições para o desenvolvimento regional. 

 Reitera-se que a educação desempenha papel estratégico em uma sociedade 

como a brasileira, que tem pela frente o desafio de promover o crescimento econômico 

com inclusão social, formar profissionais socialmente críticos e tecnicamente 

capacitados a atuar como agentes dessa transformação, muitas vezes, em contextos 

sociais extremamente adversos (Corbucci, 2011, p.580). Nessa perspectiva, para 

superar esses obstáculos, o PME abarca metas que compreendem estratégias 

capazes de contribuir para modificar a realidade e promover o consequente 

desenvolvimento regional.  

 No entanto, a garantia de destinação de recursos para a execução das metas 

do PME se torna essencial. Essa questão é reiterada por Saviani (2010), o qual atribui 

ao financiamento elemento propulsor para a economia, dinamizando seus diversos 

setores: agricultura, indústria, comércio e serviços, constituindo-se em um bem de 

produção, e não apenas um bem de consumo.  

 Para reiterar as relações entre Educação e desenvolvimento regional, utiliza-se 

o pensamento de Dowbor (2006, p. 1) que ratifica “ o desenvolvimento moderno 

necessita cada vez mais de pessoas informadas sobre a realidade onde vivem e 

trabalham  [...] e que pessoas desinformadas não participam, e sem participação não 

há desenvolvimento”. Assim sendo, a Educação tem a finalidade de contribuir para o 

aperfeiçoamento das habilidades e competências necessárias para a atuação 

perticipativa do sujeito na sociedade.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O estudo teve como objetivo geral avaliar os desafios enfrentados pelos 

municípios integrantes da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense 

(AMPLANORTE) na execução, acompanhamento e avaliação dos Planos Municipais 

de Educação.  

 Para atingir o proposto foi necessário conhecer a trajetória histórica das 

tentativas de elaboração, execução, monitoramento e avaliação dos Planos de 

Educação, concebendo-os como relevantes documentos norteadores da política 

pública educacional, bem como a importância dos mesmos estarem vinculados aos 

demais instrumentos de planejamento orçamentário do município.  

 O estudo referente as políticas públicas e programas implementados pelo 

Ministério da Educação possibilitou conhecer ações empreendidas, com vistas ao 

cumprimento do Plano Nacional e subnacionais de educação, verificando que 

houveram medidas adotadas em consonância com as metas e estratégias. 

 Reiterou-se a relevância da participação em todas as etapas do PME, tanto na 

execução como no monitoramento e avaliação, bem como a relevância dos fóruns de 

educação, Conselhos Municipais de Educação, tribunais de contas e ministério 

público, enquanto instâncias de controle social.  

 No tocante a relação da Educação e o desenvolvimento regional e a sua 

articulação aos Planos de Educação, a investigação evidenciou contribuições.  

  Pelos dados obtidos com a pesquisa, foi possível confirmar que os Secretários  

de Educação possuem atribuição primordial no acompanhamento de todas as etapas 

do PME, considerando que aos mesmos cabe instalar, coordenar e apoiar o processo 

com a participação de todos os segmentos da sociedade. 

 O estudo apontou que a alternância de dirigentes municipais interfere na 

execução, monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação e que essa 

rotatividade pode gerar a descontinuidade das ações. Pertinente manter profissional 

efetivo nas Secretarias de Educação para coordenar e dar continuidade aos trabalhos 

e ainda manter arquivo das ações relacionadas ao cumprimento do Plano Municipal 

de Educação, principalmente os relatórios com resultados, indicadores e dados com 

as respectivas referências utilizadas para monitorar. 
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 A respeito da eficiência dos órgãos de fiscalização interno e externo no 

acompanhamento e avaliação da execução dos Planos Municipais de Educação, 

constatou-se que não há unanimidade de instâncias responsáveis nos municípios por 

essa tarefa. Em todos, as Secretarias e Conselhos Municipais são citados como 

responsáveis, no entanto, os Fóruns ou Equipes Técnicas e Câmara de Vereadores 

também tem essa atribuição em alguns municípios.  

 Quanto a eficiência dos órgãos de fiscalização interno e externo no 

acompanhamento e avaliação da execução dos Planos Municipais de Educação, a 

avaliação de todos foi positiva, com exceção da Câmara de Vereadores que obteve 

aferição de desempenho negativo. Sendo assim, faz-se necessário a mobilização do 

legislativo para essa competência, principalmente naqueles municípios que possuem 

instituídos em seus planos a responsabilidade desse órgão.  

 Referente aos fatores que interferem para o monitoramento e avaliação foi 

apontado a falta de participação e contribuições da sociedade nas conferências e 

consultas públicas realizadas. O estudo revelou que foram oportunizadas em todos os 

municípios Conferências Municipais de Educação. Quanto às consultas públicas ao 

Relatório de Monitoramento e Avaliação do PME, comprovou-se que não são 

concretizadas em todos os municípios. Assim, é necessário que o poder público 

busque alternativas para estimular e proporcionar a participação. Uma possibilidade é 

a abertura das consultas públicas, garantindo ampla divulgação e um período mínimo 

de abertura para recebimento das contribuições e sugestões referentes ao PME e aos 

seus relatórios de monitoramento e avaliação. A publicização dos documentos e 

informações pertinentes aos Planos de Educação precisam estar visíveis, bem como 

atualizados nos portais da internet para consulta, conhecimento, debates e 

proposições da população.  

 Apontou-se ainda que a inexistência de assistência técnica por parte do 

Ministério da Educação influencia na execução, monitoramento e avaliação dos 

Planos Municipais de Educação. Constatou-se a necessidade da continuidade desse 

assessoramento por parte da Secretaria de Educação Básica, que após extinção da 

SASE ficou responsável pelas ações referentes ao PME. 

 Outros fatores constatados na pesquisa e que influenciam na execução, 

monitoramento e avaliação dos Planos Municipais de Educação são: falta de 

conhecimento das metas e estratégias pela gestão municipal do Plano Municipal de 
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Educação; falta de capacitação técnica para profissionais da Secretaria Municipal de 

Educação;  carência de profissionais na Secretaria Municipal de Educação para 

realização do monitoramento e avaliação do PME; insuficiência de destinação de 

recursos financeiros, tanto do MEC, como do município e do estado; inexistência de 

dispositivo em nível municipal, que vincule os gastos e metas do PME; falta de 

atualização de indicadores e dados oficiais para preenchimento dos percentuais 

anuais atingidos em cada meta.  

 Referente a questão do financiamento, depende também de destinação dos 

recursos financeiros oriundos das esferas nacional e estadual que garanta os 

investimentos em nível municipal e consequentemente o cumprimento das metas e 

estratégias previstas, considerando que para a efetivação das mesmas, faz-se 

necessário a colaboração entre as esferas governamentais. Destaca-se ainda que em 

nível municipal, os Planos de Educação precisam estar contemplados nos Planos 

Plurianuais (PPAs), nas Leis de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e no Plano de Ações 

Articuladas (PAR), pois sem essa previsão de recursos não há garantia de 

financiamento para o desenvolvimento das ações.   

 Ainda sobre a falta e a atualização de dados, importante utilizar as diferentes 

fontes e banco de dados disponíveis para a consulta e elaboração dos relatórios de 

monitoramento e avaliação dos planos. Necessário ainda, estabelecer a colaboração 

para preenchimento dos relatórios, tendo em vista que, nem todas as metas são de 

responsabilidade do ente federado municipal. Com a realização do novo Censo 

Demográfico, previsto para o ano de 2022, será possível obter dados atualizados que 

auxiliarão nessa tarefa.  

Diante dos aspectos apresentados, sugere-se que se busque alternativas para 

implementar o sistema de colaboração entre os entes federados. Uma ação possível 

é a elaboração do Planejamento de Ações Articulados (PAR) instituído pelo governo 

federal como forma de apoio técnico e financeiro aos municípios que poderá auxiliar 

na efetivação do PME.  

Reitera-se como sugestão a elaboração de um planejamento estratégico, 

contendo todas as ações, responsáveis e período de realização, para que ocorra a 

garantia da efetivação do cumprimento do previsto no PME. Enfatizar ainda que 

embora haja alternância dos Secretários de Educação, imprescindível que os mesmos 

compreendam a relevância dos Planos de Educação e garantam a sua continuidade.  



189 

 
 

 Quanto as possíveis contribuições dos Planos Municipais de Educação para o 

Desenvolvimento da região da AMPLANORTE, foram apontados impactos positivos 

relacionados a prática pedagógica, ensino aprendizagem, melhoria da qualidade da 

Educação, avanço e aumento dos índices educacionais, valorização profissional, 

formação continuada, integração da região, equidade de ações participativas entre os 

municípios da AMPLANORTE, direcionamento do trabalho dos gestores, 

fortalecimento da Educação, previsão de metas e estratégias, garantia da efetivação 

de políticas públicas e desenvolvimento da região. Essas questões evidenciam a 

importância do PME para o desenvolvimento da região da AMPLANORTE, sendo 

assim imprescindível um esforço coletivo para a efetivação das metas e estratégias 

previstas. 

 Conclui-se que somente a instituição de Planos de Educação não garantem a 

efetividade de bons resultados na área educacional e tampouco o desenvolvimento 

regional, no entanto, pode ser considerado um fator que influencia para se pensar 

políticas públicas e ações para desenvolvimento da região, porém, há necessidade de 

mais estudos para aprofundar o conhecimento sobre o tema. 

 Para complementar a presente pesquisa, percebeu-se a necessidade de 

desenvolver novos estudos em torno das competências da Câmara Municipal de 

Vereadores, enquanto órgão responsável pela fiscalização das ações e aprovação das 

contas do prefeito, tendo em vista que, o PME é o documento norteador para a 

efetivação das políticas públicas educacionais.  

 Registra-se ainda a precisão de investigações pertinentes a articulação do 

Plano Municipal de Educação aos demais instrumentos de planejamento como o 

Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias, Lei Orçamentária Anual  e Plano de 

Ações Articuladas, a partir de modelos e resultados concretos de organização da 

gestão.  
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 Convidamos o (a) Sr. (a) para participar da Pesquisa intitulada EXECUÇÃO, 

MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DOS PLANOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO: 

CONTRIBUIÇÕES PARA A REGIÃO DA AMPLANORTE, sob a responsabilidade da 

pesquisadora Elfi Irene Noernberg, a qual pretende ´ Avaliar os desafios 

enfrentados pelos municípios integrantes da Associação dos Municípios do 

Planalto Norte Catarinense (AMPLANORTE) na execução, acompanhamento e 

avaliação dos Planos Municipais de Educação´. 

 Sua participação é voluntária e se dará por meio de um questionário 

estruturado para posterior análise dos dados.  

 A qualquer momento da realização deste estudo, todo participante/pesquisador 

ou instituição envolvida poderá receber os esclarecimentos adicionais que julgar 

necessários. 

 Qualquer participante selecionado ou selecionada poderá recusar-se a 

participar ou retirar-se da pesquisa em qualquer fase dela, sem nenhum tipo de 

penalidade, constrangimento ou prejuízo aos mesmos. O sigilo das informações será 

preservado através de adequada codificação dos instrumentos de coleta de dados. 

Especificamente nenhum nome, identificação de pessoas ou de locais interessa a este 

estudo. 

 Todos os registros efetuados no decorrer desta investigação serão usados para 

fins unicamente acadêmico-científicos e apresentados na forma de dissertação ou 

artigo científico, não sendo utilizados para qualquer fim comercial. 

 Em caso de concordância com as considerações expostas, solicitamos que 

assine este “Termo de Consentimento Livre e Esclarecido” no local indicado abaixo. 

 Se depois de consentir em sua participação o Sr. (a) desistir de continuar 

participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase 

da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo e 

sem nenhum prejuízo a sua pessoa. 

 O (a) Sr. (a) não terá nenhuma despesa e não receberá nenhuma 

remuneração. Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua 

identidade não será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra 

informação, o (a) Sr. (a) poderá entrar em contato com a pesquisadora Elfi Irene 
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Noernberg, que poderá ser localizada nos endereços de e-mail: elfirene@gmail.com, 

ou pelo telefone: (47) 99112-18285279, ou poderá entrar em contato com o Comitê 

de Ética em Pesquisa – CEP/UnC, na Av. Presidente Nereu Ramos, 1071, Jardim do 

Moinho, Mafra-SC, telefone (47) 3641-5500 e/ou e-mail comitedeetica@unc.br 

 

 Eu, ___________________________________________________________, 

fui informado sobre o que a pesquisadora quer fazer e porque precisa da minha 

colaboração, e entendi a explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, 

sabendo que não vou ganhar nada e que posso desistir quando quiser, sem qualquer 

explicação. Este documento é emitido em duas vias que serão ambas assinadas por 

mim e pelo pesquisador, ficando uma via com cada um de nós. 

 

Data: ___/ ____/ 2021. 

 

 

________________________________ 

Assinatura do participante 

 

 

__________________________________ 

Assinatura do professor Responsável 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO 

 

Prezado(a) Senhor(a)  

 

 A proposta deste questionário é avaliar os desafios enfrentados pelos 

municípios integrantes da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense 

(AMPLANORTE) na execução, acompanhamento e avaliação dos Planos Municipais 

de Educação. 

 

Abaixo, algumas orientações:  

Ao responder o questionário considere que o Plano Municipal de Educação não 

se refere apenas a rede pública municipal, mas sim a todas as redes e políticas 

educacionais presentes/desenvolvidas no território do município. 

 A participação na pesquisa é voluntária, contudo, muito importante. 

Considerando o sigilo, você não deve registrar seu nome no questionário.  

 Leia com atenção cada item/questão e marque apenas UMA resposta.  

 Em algumas questões, há um espaço para registrar comentários. 

O instrumento contempla três questões discursivas as quais solicita-se que não deixe 

de responder. 

 

MUNICÍPIO: (  ) Bela Vista do Toldo; (  ) Canoinhas; ( ) Itaiópolis; (  ) Irineópolis;  

(  ) Major Vieira; (  ) Mafra; (   ) Monte Castelo; (  ) Papanduva; (   ) Porto União; (   ) 

Três Barras. 

 

1. Qual o tempo de atuação como Secretário(a) Municipal de Educação?  

a) (    ) Menos de um ano.  

b) (    ) De um ano a dois anos completos 

c) (    ) De  três anos completos a quatro anos completos 

d) (    ) De cinco anos completos a seis anos completos 

e) (    ) Mais de seis anos. 
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2. Analise cada assertiva e assinale a alternativa que julgar mais próxima da realidade: 

MG - Muito Grande   G - Grande        M- Médio        P -  Pequeno          N - Nenhum 

Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Assertivas MG G M P N 

a) Experiência na elaboração de planejamentos 
educacionais (Projeto Político Pedagógico, Plano 
de Desenvolvimento da Educação, Plano Municipal 
de Educação) 

     

b) Conhecimento do Plano Municipal de Educação 
(2015-2024) 

     

c) Importância que atribui ao Plano Municipal de 
Educação enquanto instrumento de execução de 
política educacional no município 

     

d)   Grau de observância das metas e estratégias 
do Plano Municipal de Educação na elaboração do 
planejamento educacional 

     

e) Interferência da alternância de dirigentes 
municipais na execução dos Planos Municipais de 
Educação (Prefeito) 

     

f) Interferência da alternância de dirigentes 
municipais na execução dos Planos Municipais de 
Educação (Secretário) 

     

g) Interferência da alternância de dirigentes 
municipais no monitoramento e avaliação do 
Plano Municipal de Educação (Prefeito) 

     

h) Interferência da alternância de dirigentes 
municipais no monitoramento e avaliação do 
Plano Municipal de Educação (Secretário) 

     

i) Contribuição do Plano Municipal de Educação 
para o desenvolvimento dos municípios integrantes 
da AMPLANORTE 

     

j) Intensidade do regime de colaboração entre 
Município/Estado/União para a implementação do 
Plano Municipal de Educação 
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3. Analise cada afirmativa e assinale a alternativa que julgar mais próxima da 

realidade: 

CT - Concordo totalmente    CP - Concordo parcialmente NCND - Não concordo nem 
discordo   DT - Discordo totalmente      DP - Discordo parcialmente 

Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

4. Qual a sua percepção quanto a inserção das estratégias e metas do PME nos 

seguintes instrumentos de planejamento do município? 

Instrumento MG G M P N 

a) Plano Plurianual      

b) Lei de Diretrizes Orçamentárias      

c) Lei Orçamentária Anual      

d) Plano de Ações Articuladas (PAR)      

e) Plano Municipal de Educação      

MG - Muito Grande   G - Grande        M- Médio        P - Pequeno          N - Nenhum 

Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Considerando o texto da lei de aprovação do PME assinale as instâncias 

responsáveis pelo monitoramento contínuo e avaliações periódicas?  

Instâncias responsáveis  Sim Não 

a) Secretaria Municipal de Educação   

b) Conselhos Municipais de Educação   

c) Fórum Municipal de Educação   

d) Câmara Municipal de Vereadores   

 

Outro(s) constante(s) da lei, mas não citado(s).  

Cite: ______________________________________________________ 

Afirmativas CT CP NCND DT DP  

a)  No Plano Municipal de Educação, as 
metas e estratégias aprovadas 
contemplam as reais necessidades do 
município 

     
 

b) Os relatórios de monitoramentos e 
avaliação do PME são divulgados para 
a comunidade escolar e sociedade civil 
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6. Avalie a eficiência dos órgãos responsáveis pela execução, monitoramento 

contínuo e de avaliações periódicas do PME:  

Instâncias responsáveis E MB B R RU NA 

a) Secretaria Municipal de Educação       

b) Conselho Municipal de Educação       

c) Fórum Municipal de Educação       

d) Câmara Municipal de Vereadores       

e) Ministério Público       

f) Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina 

      

E- Excelente   MB - Muito Boa   B - Boa   R- Regular   RU- Ruim   NA - Não se aplica 

Outros. Cite: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

7. Com que frequência o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina realiza(ou) 

as seguintes atividades relacionadas ao acompanhamento do Plano Municipal de 

Educação? 

MT-  Muito Frequente   F - Frequente   O- Ocasionalmente   R- Raramente    
N- Nunca D – Desconheço 
 
Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. Com que frequência o Ministério Público do Estado de Santa Catarina realiza(ou) 

as seguintes atividades relacionadas ao acompanhamento do Plano Municipal de 

Educação? 

Atividades MF F O R N D  

a) Visita in loco       

b) Pedido de informações        

MT- Muito Frequente   F - Frequente   O- Ocasionalmente  R- Raramente   N- Nunca 
D – Desconheço 
 

Atividades MF F O R N D  

a) Visita in loco       

b) Pedido de informações        
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Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

9. Como avalia a participação da sociedade local na: 

Ação E MB B R RU D 

a) Elaboração do PME       

b) Acompanhamento da 
Execução do PME 

      

Avaliação do PME       

E- Excelente   MB - Muito Boa   B - Boa   R- Regular   RU- Ruim   D - Desconheço 

Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. Na lei de criação do PME há previsão de realização de Conferências Municipais 

de Educação?  

a) (    ) Sim  b) (     ) Não  

 

11. Em caso positivo quantas foram realizadas de desde a aprovação do PME até a 

presente data? 

a) (    )  01 Conferência 

b) (    )  02 Conferências 

c) (    )  03 Conferência 

d) (    ) 04 Conferências ou mais 

 

12. Caso tenha realizado Conferências Municipais de Educação, como foi a frequência 

dos participantes?  

a) (   ) Excelente   

b) (   ) Muito boa  

c) (   ) Boa  

d) (   ) Regular   

e) (   ) Ruim 
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13. O município oportuniza consultas públicas ao Relatório de monitoramento e 

avaliação do PME?  

a) (    ) Sim  b) (     ) Não   

Em caso positivo, de que modo? _________________________________________ 

 

14. Caso tenha realizado consultas públicas como avalia as contribuições?  

a) (   ) Excelente   

b) (   ) Muito boa 

c) (   ) Boa  

d) (   ) Regular   

e) (   ) Ruim 

 

15. Com que frequência ocorre o assessoramento para a execução, monitoramento e 

execução do Plano Municipal de Educação?  A resposta deve considerar a média 

desde a aprovação do PME até julho de 2021. 

Formas de assessoramento MF F O R N 

a) Visitas técnicas dos Assistentes 
Educacionais da SASE-MEC  

     

b) Lives, encontros, formações, 
reuniões promovidas pela União Nacional 
de Dirigentes Municipais de Educação 
(UNDIME) 

     

c) Lives, encontros e formações, 
reuniões promovidas pelo Ministério da 
Educação (MEC)  

     

d) Lives, encontros, formação, reuniões 
com participação do Tribunal de Contas 
do Estado Santa Catarina (TCE/SC) 

     

e)    Lives, encontros, formação, reuniões 
promovidas Associação dos Municípios 
do Planalto Norte Catarinense 
(AMPLANORTE) 

     

f) Lives, encontros, formação, reuniões 
promovidas pela região da Federação 
Catarinense de Municípios (FECAM) 

     

g) Lives, encontros, formação, reuniões 
promovidas pela União Nacional dos 
Conselhos municipais de Educação 
(UNCME) 

     

MT-  Muito Frequente   F - Frequente   O- Ocasionalmente  R- Raramente  N- Nunca 
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Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

16. Considerando as metas previstas no PME, qual o grau de dificuldade para a 

execução delas? Para sua resposta considere o período compreendido entre a 

aprovação do mesmo até julho/2021: 

Meta relacionada a: MG G M P N D 

a) Educação Infantil       

b) Ensino Fundamental       

c) Ensino Médio       

d) Educação Especial       

e) Alfabetização       

f) Educação em Tempo Integral       

g) Qualidade da Educação Básica       

h) Escolaridade Média da População de 
18 a 29 anos  

      

i) Alfabetização de jovens e adultos       

j) EJA Integrada à Educação Profissional       

k) Educação Profissional Técnica de nível 
Médio 

      

l) Ensino Superior (Ensino de Graduação)       

m) Titulação de Docentes da Educação 
Superior 

      

n) Pós-graduação Strictu Sensu       

o) Formação de Professores da Educação 
Básica 

      

p) Pós-graduação de Professores e 
Formação Continuada dos (as) 
Profissionais da Educação Básica 

      

q) Valorização dos (as) Profissionais da 
educação Básica  

      

r) Planos de Carreira para os 
Profissionais da Educação  

      

s) Gestão Democrática        

t) Financiamento da Educação       

MG - Muito Grande   G - Grande        M- Média        P -  Pequena          N – Nenhuma 

D- Desconheço 

 
Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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17. Considerando as metas previstas no PME, qual o grau de dificuldade para a o 

monitoramento e avaliação delas? Para sua resposta considere o período 

compreendido entre a aprovação do mesmo até julho/2021: 

Meta relacionada a: MG G M P N D 

a) Educação Infantil       

b) Ensino Fundamental       

c) Ensino Médio       

d) Educação Especial       

e) Alfabetização       

f) Educação em Tempo Integral       

g) Qualidade da Educação Básica       

h) Escolaridade Média da População de 
18 a 29 anos  

      

i) Alfabetização de jovens e adultos       

j) EJA Integrada à Educação Profissional       

k) Educação Profissional Técnica de nível 
Médio 

      

l) Ensino Superior (Ensino de Graduação)       

m) Titulação de Docentes da Educação 
Superior 

      

n) Pós-graduação Strictu Sensu       

o) Formação de Professores da Educação 
Básica 

      

p) Pós-graduação de Professores e 
Formação Continuada dos (as) 
Profissionais da Educação Básica 

      

q) Valorização dos (as) Profissionais da 
educação Básica  

      

r) Planos de Carreira para os 
Profissionais da Educação  

      

s) Gestão Democrática        

t) Financiamento da Educação       

MG - Muito Grande   G - Grande        M- Média        P -  Pequena          N - Nenhuma 

D- Desconheço 

 

Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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18. Avalie alguns fatores que influenciam na execução, monitoramento e avaliação 

dos Planos Municipais de Educação:  

Fatores CT CP NCND DT DP  

a) Inexistência de assistência técnica 
por parte do Ministério da Educação 
para acompanhamento da execução, 
monitoramento e avaliação dos Planos 
Municipais de Educação. 

     

b) Falta de conhecimento das metas 
e estratégias pela gestão municipal do 
Plano Municipal de Educação. 

     

c) Falta de capacitação técnica para 
profissionais da Secretaria Municipal 
de Educação para execução, 
monitoramento e avaliação dos Planos 
Municipais de Educação. 

     

d) Carência de profissionais na 
Secretaria Municipal de Educação para 
realização do monitoramento e 
avaliação dos Plano Municipal de 
Educação 

     

e)   Falta de conhecimento técnico, pela 
equipe responsável da Secretaria 
Municipal de Educação, para 
elaboração de relatório de 
monitoramento e avaliação do PME 

     

f) Insuficiência de destinação de 
recursos financeiros do MEC para 
execução das metas e estratégias 
previstas 

     

g) Insuficiência de destinação de 
recursos financeiros do Município para 
execução das metas e estratégias 
previstas 

     

h) Insuficiência de destinação de 
recursos financeiros do estado de 
Santa Catarina para execução das 
metas e estratégias previstas (relativa a 
sua área de responsabilidade) 

     

i) Inexistência de dispositivo em nível 
municipal que vincule os gastos e 
metas do PME 

     

j) Falta de atualização de indicadores e 
dados oficiais para preenchimento dos 
percentuais anuais atingidos em cada 
meta 
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CT - Concordo totalmente    CP - Concordo parcialmente   NCND - Não concordo 

nem discordo      DT - Discordo totalmente      DP - Discordo parcialmente 

Outros, aponte:_______________________________________________________ 

19. Quanto às possíveis causas geradoras de impactos na execução, monitoramento 

e avaliação dos Planos Municipais de Educação. Avalie os itens: 

 

Impactos CT CP NCND DT DP 

a) Alternância de profissionais que 
atuam nas Secretarias Municipais de 
Educação 

          

b) Conflitos e empates políticos;           

c)Descontinuidade da operacionalização 
das ações previstas nos Planos 
Municipais de Educação 

          

CT - Concordo totalmente    CP - Concordo parcialmente NCND - Não concordo nem 
discordo   DT - Discordo totalmente      DP - Discordo parcialmente 

Outros, aponte:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

  
20. Quais os principais desafios para a concretização do PME? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

21. Qual o tem sido a contribuição do PME para o acesso, permanência e sucesso 

com qualidade na educação do município? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

22. Quais as possíveis contribuições dos Planos Municipais de Educação para o 

Desenvolvimento da região da AMPLANORTE? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - QUESTIONÁRIO AOS CONSELHO MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO  

 
Prezado(a) Senhor(a)  
 

 A proposta deste questionário é avaliar os desafios enfrentados pelos 

municípios integrantes da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense 

(AMPLANORTE) na execução, acompanhamento e avaliação dos planos municipais 

de educação.  

 

Abaixo, algumas orientações:  

A responder o questionário considere que o Plano Municipal de Educação não 

se refere apenas a rede pública municipal, mas sim a todas as redes e políticas 

educacionais presentes no município. 

 A participação na pesquisa é voluntária, contudo, muito importante. 

Considerando o sigilo, você não deve registrar seu nome no questionário.  

 Leia com atenção cada item/questão e marque apenas UMA delas.  

 Em algumas questões, há um espaço para registrar comentários. 

O instrumento contempla três questões discursivas as quais solicita-se que não deixe 

de responder. 

 

MUNICÍPIO: (  ) Bela Vista do Toldo; (  ) Canoinhas; ( ) Itaiópolis; (  ) Irineópolis;  

(  ) Major Vieira; (  ) Mafra; (   ) Monte Castelo; (  ) Papanduva; (   ) Porto União; (   )  

 

1. Analise cada assertiva e responda o que se pede: 

Assertivas MG G M P N 

a) Experiência na elaboração de planejamentos 
educacionais (Projeto Político Pedagógico, Plano 
de Desenvolvimento da Educação, Plano Municipal 
de Educação) 

     

b) Conhecimento do Plano Municipal de Educação 
(2015-2024) 

     

c) Importância que atribui ao Plano Municipal de 
Educação enquanto instrumento de execução de 
política educacional no município 

     

d)   Grau de observância das metas e estratégias 
do Plano Municipal de Educação na elaboração do 
planejamento educacional 

     



222 

 
 

 

MG - Muito Grande   G - Grande        M- Médio        P -  Pequeno          N - Nenhum 

Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Analise cada afirmativa e responda as questões que seguem: 

CT - Concordo totalmente    CP - Concordo parcialmente NCND - Não concordo nem 

discordo   DT - Discordo totalmente      DP - Discordo parcialmente 

Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
 

3. Avalie a eficiência dos órgãos responsáveis pela execução, monitoramento 

e) Interferência da alternância de dirigentes 
municipais influencia na execução dos Planos 
Municipais de Educação (Prefeito) 

     

f) Interferência da alternância de dirigentes 
municipais influencia na execução dos Planos 
Municipais de Educação (Secretário) 

     

g) Interferência da alternância de dirigentes 
municipais influencia no monitoramento e 
avaliação do Plano Municipal de Educação 
(Prefeito) 

     

h) Interferência da alternância de dirigentes 
municipais influencia no monitoramento e 
avaliação do Plano Municipal de Educação 
(Secretário) 

     

i) Contribuição do Plano Municipal de Educação 
para o desenvolvimento da região da 
AMPLANORTE 

     

j) Intensidade do regime de colaboração entre 
Município/Estado/União para a implementação do 
Plano Municipal de Educação 

     

Afirmativas CT CP NCND DT DP  

a)  No Plano Municipal de Educação, as 
metas e estratégias aprovadas 
contemplam as reais necessidades do 
município 

     
 

b) Os relatórios de monitoramentos e 
avaliação do PME são divulgados para 
a comunidade escolar e sociedade civil 
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contínuo e de avaliações periódicas do PME:  

Instâncias responsáveis E MB B R RU NA 

a) Secretarias Municipais de Educação       

b) Conselhos Municipais de Educação       

c) Fóruns Municipais de Educação       

d) Câmaras Municipais de Vereadores       

e) Ministério Público       

f) Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina 

      

E- Excelente   MB - Muito Boa   B - Boa   R- Regular   RU- Ruim   NA - Não se aplica 

Outros. Cite: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Com que frequência o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina realiza (ou) 

as seguintes atividades relacionadas ao acompanhamento do Plano Municipal de 

Educação? 

Atividades MF F O R N D  

a) Visitou in loco       

b) Solicitou informações        

MT-  Muito Frequente   F - Frequente   O- Ocasionalmente   R- Raramente    
N- Nunca D – Desconheço 
 
Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5. Com que frequência o Ministério Público do Estado de Santa Catarina realiza(ou) 

as seguintes atividades relacionadas ao acompanhamento do Plano Municipal de 

Educação? 

Atividades MF F O R N D  

a) Visitou in loco       

b) Solicitou informações        

MT-  Muito Frequente   F - Frequente   O- Ocasionalmente   R- Raramente    
N- Nunca D – Desconheço 
 

Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Como avalia a participação da sociedade local na: 



224 

 
 

Ação E MB B R RU D 

a) Elaboração do PME       

b) Acompanhamento da Execução 
do PME 

      

c) Avaliação do PME       

E- Excelente   MB - Muito Boa   B - Boa   R- Regular  RU- Ruim   D - Desconhece 

Comentários: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

7. Caso tenha realizado Conferências Municipais de Educação, como foi a frequência 

dos participantes?  

a) (   ) Excelente   

b) (   ) Muito boa  

c) (   ) Boa  

d) (   ) Regular   

e) (   ) Ruim 

 

8 . Caso tenha realizado consultas públicas como avalia as contribuições?  

a) (   ) Excelente   

b) (   ) Muito boa  

c) (   ) Boa  

d) (   ) Regular   

e) (   ) Ruim 

 

9. Considerando as metas previstas no PME, qual o grau de dificuldade para o 

monitoramento e avaliação das mesmas? Para sua resposta considere o período 

compreendido entre a aprovação do mesmo até julho/2021: 

Meta relacionada a: MG G M P N D 

a) Educação Infantil       

b) Ensino Fundamental       

c) Ensino Médio       

d) Educação Especial       

e) Alfabetização       

f) Educação em Tempo Integral       

g) Qualidade da Educação Básica       

h) Escolaridade Média da População de 
18 a 29 anos  
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i) Alfabetização de jovens e adultos       

j) EJA Integrada à Educação Profissional       

k) Educação Profissional Técnica de nível 
Médio 

      

l) Ensino Superior (Ensino de Graduação)       

m) Titulação de Docentes da Educação 
Superior 

      

n) Pós-graduação Strictu Sensu       

o) Formação de Professores da Educação 
Básica 

      

p) Pós-graduação de Professores e 
Formação Continuada dos (as) 
Profissionais da Educação Básica 

      

q) Valorização dos (as) Profissionais da 
educação Básica  

      

r) Planos de Carreira para os 
Profissionais da Educação  

      

s) Gestão Democrática        

t) Financiamento da Educação       

MG - Muito Grande   G - Grande        M- Médio        P -  Pequeno          N – Nenhum 

D- Desconheço 

 

Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 
10. Avalie alguns fatores que influenciam na execução, monitoramento e avaliação 

dos Planos Municipais de Educação: (OBJ 04) 

Fatores CT CP NCND DT DP  

a) Inexistência de assistência técnica 

por parte do Ministério da Educação 

para acompanhamento da execução, 

monitoramento e avaliação dos Planos 

Municipais de Educação; 

     

b) Falta de conhecimento das metas e 

estratégias pela gestão municipal do 

Plano Municipal de Educação 

     

c) Falta de capacitação técnica para 

profissionais da Secretaria Municipal 

de Educação para execução, 

monitoramento e avaliação dos Planos 

Municipais de Educação; 

     



226 

 
 

CT - Concordo totalmente    CP - Concordo parcialmente   NCND - Não concordo 

nem discordo      DT - Discordo totalmente      DP - Discordo parcialmente 

Outros, aponte:_______________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

11. Quanto às possíveis causas geradoras de impactos na execução, monitoramento 

e avaliação dos Planos Municipais de Educação. Avalie os itens: 

 

Impactos CT CP NCND DT DP 

a) Alternância de profissionais que 
atuam nas secretarias municipais de 
educação 

          

b) Conflitos e empates políticos           

d) Carência de profissionais nas 

Secretarias Municipais de Educação 

para realização do monitoramento e 

avaliação dos Plano Municipal de 

Educação 

     

e) Falta de conhecimento técnico, pela 

equipe responsável da Secretaria 

Municipal de Educação, para 

elaboração de relatório de 

monitoramento e avaliação do PME 

     

f) Insuficiência de destinação de 
recursos financeiros do MEC para 
execução das metas e estratégias 
previstas 

     

g) Insuficiência de destinação de 
recursos financeiros do Município para 
execução das metas e estratégias 
previstas 

     

h) Insuficiência de destinação de 
recursos financeiros do estado de 
Santa Catarina para execução das 
metas e estratégias previstas (relativa a 
sua área de responsabilidade) 

     

i) Inexistência de dispositivo em nível 
municipal que vincule os gastos e 
metas do PME 

     

j) Falta de atualização de indicadores e 
dados oficiais para preenchimento dos 
percentuais anuais atingidos em cada 
meta 
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c)Descontinuidade da operacionalização 
das ações previstas nos Planos 
Municipais de Educação 

          

CT - Concordo totalmente    CP - Concordo parcialmente NCND - Não concordo nem 
discordo   DT - Discordo totalmente      DP - Discordo parcialmente 

Outros, aponte:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

12. Quais os principais desafios para a concretização do PME? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

13. Qual tem sido a contribuição do PME para o acesso, permanência e sucesso com 

qualidade na educação do município? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

14. Quais as possíveis contribuições dos Planos Municipais de Educação para o 

Desenvolvimento da região da AMPLANORTE? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE D - QUESTIONÁRIO AOS REPRESENTANTES DO FÓRUM DE 

ACOMPANHAMENTO DO PME OU EQUIPE TÉCNICA  

 

Prezado(a) Senhor(a)  

 

 A proposta deste questionário é avaliar os desafios enfrentados pelos 

municípios integrantes da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense 

(AMPLANORTE) na execução, acompanhamento e avaliação dos Planos Municipais 

de Educação. 

 

Abaixo, algumas orientações:  

A responder o questionário considere que o Plano Municipal de Educação não 

se refere apenas a rede pública municipal, mas sim a todas as redes e políticas 

educacionais presentes no município. 

 A participação na pesquisa é voluntária, contudo, muito importante. 

Considerando o sigilo, você não deve registrar seu nome no questionário.  

 Leia com atenção cada item/questão e marque apenas UMA delas.  

 Em algumas questões, há um espaço para registrar comentários. 

O instrumento contempla três questões discursivas as quais solicita-se  que não deixe 

de responder. 

 

MUNICÍPIO: (  ) Bela Vista do Toldo; (  ) Canoinhas; ( ) Itaiópolis; (  ) Irineópolis;  

(  ) Major Vieira; (  ) Mafra; (   ) Monte Castelo; (  ) Papanduva; (   ) Porto União; (   ) 

Três Barras. 

 

1. Analise cada assertiva e responda o que se pede: 

Assertivas MG G M P N 

a) Experiência na elaboração de planejamentos 
educacionais (Projeto Político Pedagógico, Plano 
de Desenvolvimento da Educação, Plano Municipal 
de Educação) 

     

b) Conhecimento do Plano Municipal de Educação 
(2015-2024) 
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MG - Muito Grande   G - Grande        M- Médio        P -  Pequeno          N - Nenhum 

Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2. Analise cada afirmativa e responda as questões que seguem: 

CT - Concordo totalmente    CP - Concordo parcialmente NCND - Não concordo nem 

discordo   DT - Discordo totalmente      DP - Discordo parcialmente 

c) Importância que atribui ao Plano Municipal de 
Educação enquanto instrumento de execução de 
política educacional no município 

     

d)   Grau de observância das metas e estratégias 
do Plano Municipal de Educação na elaboração do 
planejamento educacional 

     

e) Interferência da alternância de dirigentes 
municipais influencia na execução dos Planos 
Municipais de Educação (Prefeito) 

     

f) Interferência da alternância de dirigentes 
municipais influencia na execução dos Planos 
Municipais de Educação (Secretário) 

     

g) Interferência da alternância de dirigentes 
municipais influencia no monitoramento e 
avaliação do Plano Municipal de Educação 
(Prefeito) 

     

h) Interferência da alternância de dirigentes 
municipais influencia no monitoramento e 
avaliação do Plano Municipal de Educação 
(Secretário) 

     

i) Contribuição do Plano Municipal de Educação 
para o desenvolvimento da região da 
AMPLANORTE 

     

j) Intensidade do regime de colaboração entre 
Município/Estado/União para a implementação do 
Plano Municipal de Educação 

     

Afirmativas CT CP NCND DT DP  

a)  No Plano Municipal de Educação, as 
metas e estratégias aprovadas 
contemplam as reais necessidades do 
município 

     
 

b) Os relatórios de monitoramentos e 
avaliação do PME são divulgados para 
a comunidade escolar e sociedade civil 
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Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

3. Avalie a eficiência dos órgãos responsáveis pela execução, monitoramento 

contínuo e de avaliações periódicas do PME:  

Instâncias responsáveis E MB B R RU NA 

a) Secretarias Municipais de Educação       

b) Conselhos Municipais de Educação       

c) Fóruns Municipais de Educação       

d) Câmaras Municipais de Vereadores       

e) Ministério Público       

f) Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina 

      

E- Excelente   MB - Muito Boa   B - Boa   R- Regular   RU- Ruim   NA - Não se aplica 

Outros. Cite: 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Como avalia a participação da sociedade local na: 

Ação E MB B R RU D 

a) Elaboração do PME       

b) Acompanhamento da Execução 
do PME 

      

c) Avaliação do PME       

E- Excelente   MB - Muito Boa   B - Boa   R- Regular  RU- Ruim   D - Desconheço 

Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

5.   Caso tenha ocorrido Conferências Municipais de Educação, como foi a 

frequência?  

a) (   ) Excelente   

b) (   ) Muito boa  

c) (   ) Boa  

d) (   ) Regular   

e) (   ) Ruim 
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6. Considerando as metas previstas no PME, qual o grau de dificuldade para a o 

monitoramento e avaliação delas? Para sua resposta considere o período 

compreendido entre a aprovação do mesmo até julho/2021: 

Meta relacionada a: MG G M P N D 

a) Educação Infantil       

b) Ensino Fundamental       

c) Ensino Médio       

d) Educação Especial       

e) Alfabetização       

f) Educação em Tempo Integral       

g) Qualidade da Educação Básica       

h) Escolaridade Média da População de 
18 a 29 anos  

      

i) Alfabetização de jovens e adultos       

j) EJA Integrada à Educação Profissional       

k) Educação Profissional Técnica de nível 
Médio 

      

l) Ensino Superior (Ensino de Graduação)       

m) Titulação de Docentes da Educação 
Superior 

      

n) Pós-graduação Strictu Sensu       

o) Formação de Professores da Educação 
Básica 

      

p) Pós-graduação de Professores e 
Formação Continuada dos (as) 
Profissionais da Educação Básica 

      

q) Valorização dos (as) Profissionais da 
educação Básica  

      

r) Planos de Carreira para os 
Profissionais da Educação  

      

s) Gestão Democrática        

t) Financiamento da Educação       

MG - Muito Grande   G - Grande        M- Médio        P -  Pequeno          N – Nenhum 

D- Desconheço 

 

Comentários:_________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 

7. Avalie alguns fatores que influenciam na execução, monitoramento e avaliação 

dos Planos Municipais de Educação:  

Fatores CT CP NCND DT DP  
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CT - Concordo totalmente    CP - Concordo parcialmente   NCND - Não concordo 

nem discordo      DT - Discordo totalmente      DP - Discordo parcialmente 

Outros, aponte:_______________________________________________________ 

a) Inexistência de assistência técnica 

por parte do Ministério da Educação 

para acompanhamento da execução, 

monitoramento e avaliação dos Planos 

Municipais de Educação 

     

b) Falta de conhecimento das metas e 

estratégias pela gestão municipal do 

Plano Municipal de Educação 

     

c) Falta de capacitação técnica para 

profissionais da Secretaria Municipal 

de Educação para execução, 

monitoramento e avaliação dos Planos 

Municipais de Educação 

     

d) Carência de profissionais nas 

Secretarias Municipais de Educação 

para realização do monitoramento e 

avaliação dos Plano Municipal de 

Educação 

     

e)  Falta de conhecimento técnico, pela 

equipe responsável da Secretaria 

Municipal de Educação, para 

elaboração de relatório de 

monitoramento e avaliação do PME 

     

f) Insuficiência de destinação de 
recursos financeiros do MEC para 
execução das metas e estratégias 
previstas 

     

g) Insuficiência de destinação de 
recursos financeiros do Município para 
execução das metas e estratégias 
previstas 

     

h) Insuficiência de destinação de 
recursos financeiros do estado de 
Santa Catarina para execução das 
metas e estratégias previstas (relativa a 
sua área de responsabilidade) 

     

i) Inexistência de dispositivo em nível 
municipal que vincule os gastos e 
metas do PME; 

     

j) Falta de atualização de indicadores e 
dados oficiais para preenchimento dos 
percentuais anuais atingidos em cada 
meta 
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___________________________________________________________________ 

 

8. Quanto às possíveis causas geradoras de impactos na execução, monitoramento e 

avaliação dos Planos Municipais de Educação. Avalie os itens: 

Impactos CT CP NCND DT DP 

a) Alternância de profissionais que 
atuam nas secretarias municipais de 
educação; 

          

b) Conflitos e empates políticos;           

c)Descontinuidade da operacionalização 
das ações previstas nos Planos 
Municipais de Educação 

          

CT - Concordo totalmente    CP - Concordo parcialmente NCND - Não concordo nem 
discordo   DT - Discordo totalmente      DP - Discordo parcialmente 

Outros, aponte:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Quais os principais desafios para a concretização do PME? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

10. Qual o tem sido a contribuição do PME para o acesso, permanência e sucesso 

com qualidade na educação do município? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

11. Quais as possíveis contribuições dos Planos Municipais de Educação para o 

Desenvolvimento da região da AMPLANORTE? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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APÊNDICE E - QUESTIONÁRIO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA 

 

Prezado(a) Senhor(a)  

 

 A proposta deste questionário é avaliar os desafios enfrentados pelos 

municípios integrantes da Associação dos Municípios do Planalto Norte Catarinense 

(AMPLANORTE) na execução, acompanhamento e avaliação dos Planos Municipais 

de Educação. 

 

Abaixo, algumas orientações:  

A responder o questionário considere que o Plano Municipal de Educação não 

se refere apenas a rede pública municipal, mas sim a todas as redes e políticas 

educacionais presentes no município. 

 A participação na pesquisa é voluntária, contudo, muito importante. 

Considerando o sigilo, você não deve registrar seu nome no questionário.  

 Leia com atenção cada item/questão e marque apenas UMA delas.  

 Em algumas questões, há um espaço para registrar comentários. 

O instrumento contempla três questões discursivas as quais solicita-se  que não deixe 

de responder. 

 

MUNICÍPIO: (  ) Bela Vista do Toldo; (  ) Canoinhas; ( ) Itaiópolis; (  ) Irineópolis;  

(  ) Major Vieira; (  ) Mafra; (   ) Monte Castelo; (  ) Papanduva; (   ) Porto União; (   ) 

Três Barras. 

  

1. Analise cada assertiva e responda o que se pede: 

Assertivas MG G M P N 

a) Conhecimento dos Planos Municipais de 
Educação da Região da AMPLANORTE (2015-
2024) 

     

b) Importância que atribui ao Plano Municipal de 
Educação enquanto instrumento de execução de 
política educacional no município 
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MG - Muito Grande   G - Grande        M- Médio        P -  Pequeno          N - Nenhum 

Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.  Qual a importância quanto a inserção das estratégias e metas do PME nos 

seguintes instrumentos de planejamento dos municípios: 

Instrumento MG G M P ND 

a) Plano Plurianual      

b) Lei de Diretrizes Orçamentárias      

c) Lei Orçamentária Anual      

d) Plano de Ações Articuladas (PAR)      

e) Plano Municipal de Educação      

MG - Muito Grande   G - Grande        M- Médio        P -  Pequeno          N - Nenhum 

Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. Avalie a eficiência dos órgãos responsáveis pela execução, monitoramento 

contínuo e de avaliações periódicas do PME:  

Instâncias responsáveis E MB B R RU NA 

a) Secretarias Municipais de Educação       

c) Interferência da alternância de dirigentes 
municipais influencia na execução dos Planos 
Municipais de Educação (Prefeito) 

     

d) Interferência da alternância de dirigentes 
municipais influencia na execução dos Planos 
Municipais de Educação (Secretário) 

     

e) Interferência da alternância de dirigentes 
municipais influencia no monitoramento e 
avaliação do Plano Municipal de Educação 
(Prefeito) 

     

f) Interferência da alternância de dirigentes 
municipais influencia no monitoramento e 
avaliação do Plano Municipal de Educação 
(Secretário) 

     

g) Contribuição do Plano Municipal de Educação 
para o desenvolvimento da região da 
AMPLANORTE 

     

h) Intensidade do regime de colaboração entre 
Município/Estado/União para a implementação do 
Plano Municipal de Educação 
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b) Conselhos Municipais de Educação       

c) Fóruns Municipais de Educação       

d) Câmaras Municipais de Vereadores       

e) Ministério Público       

f) Tribunal de Contas do Estado de 
Santa Catarina 

      

E- Excelente   MB - Muito Boa   B - Boa   R- Regular   RU- Ruim   NA - Não se aplica 

Outro. Cite: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

4. Como avalia a participação da sociedade local na: 

Participação E MB B R RU D 

a) Elaboração do PME       

b) Acompanhamento da 
Execução do PME 

      

c) Avaliação do PME       

E- Excelente   MB - Muito Boa   B - Boa   R- Regular   RU- Ruim   D - Desconheço 

Comentários: ________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

5.  Considerando as metas previstas no PME, qual o grau de dificuldade para a o 

monitoramento e avaliação delas? Para sua resposta considere o período 

compreendido entre a aprovação do mesmo até julho/2021: 

Meta relacionada a: MG G M P N D 

a) Educação Infantil       

b) Ensino Fundamental       

c) Ensino Médio       

d) Educação Especial       

e) Alfabetização       

f) Educação em Tempo Integral       

g) Qualidade da Educação Básica       

h) Escolaridade Média da População de 
18 a 29 anos  

      

i) Alfabetização de jovens e adultos       

j) EJA Integrada à Educação Profissional       

k) Educação Profissional Técnica de nível 
Médio 

      

l) Ensino Superior (Ensino de Graduação)       

m) Titulação de Docentes da Educação 
Superior 

      

n) Pós-graduação Strictu Sensu       
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o) Formação de Professores da Educação 
Básica 

      

p) Pós-graduação de Professores e 
Formação Continuada dos (as) 
Profissionais da Educação Básica 

      

q) Valorização dos (as) Profissionais da 
educação Básica  

      

r) Planos de Carreira para os 
Profissionais da Educação  

      

s) Gestão Democrática        

t) Financiamento da Educação       

MG - Muito Grande   G - Grande        M- Médio        P -  Pequeno          N – Nenhuma 

D- Desconheço 

 

Comentários:_________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

6. Avalie alguns fatores que influenciam na execução, monitoramento e avaliação 

dos Planos Municipais de Educação:  

FATORES CT CP NCND DT DP  

a) Inexistência de assistência técnica 
por parte do Ministério da Educação 
para acompanhamento da execução, 
monitoramento e avaliação dos Planos 
Municipais de Educação 

     

b) Falta de conhecimento das metas e 
estratégias pela gestão municipal do 
Plano Municipal de Educação 

     

c) Falta de capacitação técnica para 
profissionais da Secretaria Municipal 
de Educação para execução, 
monitoramento e avaliação dos Planos 
Municipais de Educação 

     

d) Carência de profissionais nas 
Secretarias Municipais de Educação 
para realização do monitoramento e 
avaliação dos Plano Municipal de 
Educação 

     

e) Falta de conhecimento técnico, pela 
equipe responsável da Secretaria 
Municipal de Educação, para 
elaboração de relatório de 
monitoramento e avaliação do PME 

     

f) Insuficiência de destinação de 
recursos financeiros do MEC para 
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CT - Concordo totalmente    CP - Concordo parcialmente   NCND - Não concordo nem 

discordo      DT - Discordo totalmente      DP - Discordo parcialmente 

Outros, aponte:______________________________________________________ 

 

7. Quanto às possíveis causas geradoras de impactos na execução, monitoramento e 

avaliação dos Planos Municipais de Educação. Avalie os itens: 

 

Impactos CT CP NCND DT DP 

a) Alternância de profissionais que 
atuam nas secretarias municipais de 
educação 

          

b) Conflitos e empates políticos           

c)Descontinuidade da operacionalização 
das ações previstas nos Planos 
Municipais de Educação 

          

CT - Concordo totalmente    CP - Concordo parcialmente NCND - Não concordo nem 
discordo   DT - Discordo totalmente      DP - Discordo parcialmente 

Outros, aponte:______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina para fins de acompanhamento 

da execução, monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação, visitou ou 

contatou algum município integrante da região da AMPLANORTE?(OBJ 02) 

a) (    ) Sim               b) (    ) Não 

execução das metas e estratégias 
previstas 

g) Insuficiência de destinação de 
recursos financeiros do Município para 
execução das metas e estratégias 
previstas 

     

h) Insuficiência de destinação de 
recursos financeiros do estado de 
Santa Catarina para execução das 
metas e estratégias previstas (relativa a 
sua área de responsabilidade) 

     

i) Inexistência de dispositivo em nível 
municipal que vincule os gastos e 
metas do PME 

     

j) Falta de atualização de indicadores 
e dados oficiais para preenchimento 
dos percentuais anuais atingidos em 
cada meta 
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9. Qual (is) municípios da região da Amplanorte o Tribunal de Contas do Estado de 

Santa Catarina visitou ou contatou? (OBJ 02) 

a) (   ) Bela Vista do Toldo 

b) (   ) Canoinhas 

c) (   ) Irineopolis 

d) (    ) Itaiópolis 

e) (   ) Mafra 

f) (   ) Major Vieira 

g) (   ) Papanduva 

h) (   ) Monte Castelo 

i) (   ) Porto União 

j) (   ) Três Barras 

 

10. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina solicita informações sobre a 

efetividade de ações para o cumprimento das metas e estratégias do Plano Municipal 

de Educação? 

a) (    ) Muito frequente 

b) (    ) Frequente 

c) (    ) Ocasionalmente 

d) (    ) Raramente 

e) (    ) Nunca 

 

11. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina emite relatórios de 

monitoramentos e avaliação dos Planos Municipais de Educação e divulga-os para a 

comunidade escolar e sociedade civil?  

 a) (   ) Concordo totalmente 

b) (   )  Concordo parcialmente 

c) (   ) Não concordo nem discordo 

d) (   ) Discordo totalmente 
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e) (   ) Discordo parcialmente 

 
12. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina presta auxílio e 

assessoramento aos municípios sobre a execução, monitoramento e avaliações dos 

Planos municipais de Educação? 

a) (   ) Concordo totalmente 

b) (   )  Concordo parcialmente 

c) (   ) Não concordo nem discordo 

d) (   ) Discordo totalmente 

e) (   ) Discordo parcialmente 

 

13. Quais os principais desafios para a concretização do PME? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

14. Qual tem sido a contribuição do PME para o acesso, permanência e sucesso com 

qualidade na educação do município? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

15. Quais as possíveis contribuições dos Planos Municipais de Educação para o 

Desenvolvimento da região da AMPLANORTE? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

 


