PREFEITURA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.238.912/0001-94

PLANO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

2015-2025

Nova Canaã Do Norte/MT

1
Av. São Paulo, 89 - Centro – Caixa Postal 01 - 78515-000 - Nova Canaã do Norte - Mato Grosso Fone: (66)
3551-1070 / 1274 – Fax: 3551-1663 - pm.canaa@uol.com.br – www.novacanaadonorte.mt.gov.br

PREFEITURA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.238.912/0001-94

SUMÁRIO
I – APRESENTAÇÃO
1. Apresentação.........................................................................................................................08

II – O PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
1. Participação...........................................................................................................................08
2. Elaboração...........................................................................................................................10
3. Avaliação e Acompanhamento PME/NC.............................................................................10

III – INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO
1. Aspectos Populacionais .................................................................................................... 11
1.1.População do Brasil, Mato Grosso e Nova Canaã do Norte..............................................13
1.2. População por Sexo..................................................................................................................................14
1.3. Escolaridade Populacional.....................................................................................................................16
2. Aspectos Econômicos...............................................................................................................................17
2.1. Produto Interno Bruto - PIB................................................................................................................17
3. Aspectos Educacionais.............................................................................................................................19
3.1. Sistema Municipal de Ensino................................................................................................................19
3.2. Concepção Pedagógica...........................................................................................................................21
3.3. Instituições de Ensino..............................................................................................................................21
3.4. Distorção Idade-Série das Escolas municipais de Nova Canaã do Norte no ano de
2013.......................................................................................................................................22
3.5. Situação Educacional do Município....................................................................................................23
3.6 Taxas de Rendimento Escolar................................................................................................................24

IV - NÍVEIS DE ENSINO
1. Educação Básica...........................................................................................................27
1.1. Educação Infantil...............................................................................................................28
1.1.1. Diretrizes.......................................................................................................................29
1.1.2. Diagnóstico ....................................................................................................................30
1.2. Ensino Fundamental........................................................................................................33
1.2.1. Diretrizes........................................................................................................................34
1.2.2. Diagnóstico....................................................................................................................34
1.3. Ensino Médio....................................................................................................................37
1.3.1. Diagnóstico....................................................................................................................38
2
Av. São Paulo, 89 - Centro – Caixa Postal 01 - 78515-000 - Nova Canaã do Norte - Mato Grosso Fone: (66)
3551-1070 / 1274 – Fax: 3551-1663 - pm.canaa@uol.com.br – www.novacanaadonorte.mt.gov.br

PREFEITURA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.238.912/0001-94

1.4. Modalidades e Diversidade da Educação Básica...............................................................40
1.4.1. Educação Especial e Educação Inclusiva........................................................................40
1.4.1.1. Diretrizes.....................................................................................................................41
1.4.1.2. Diagnóstico .................................................................................................................42
1.4.2. Educação de Jovens e Adultos – EJA............................................................................ 43
1.4.2.1. Diagnóstico................................................................................................................. 44
1.4.3. Educação do Campo.......................................................................................................45
1.4.3.1. Diretrizes.....................................................................................................................45
1.4.3.2. Diagnóstico.................................................................................................................46
1.4.4. Educação Integral...........................................................................................................47
1.4.4.1. Diagnóstico................................................................................................................47
1.4.5 Educação Superior .........................................................................................................48
1.4.5.1 Ensino Superior ...........................................................................................................48
1.4.5.1.1 Diagnóstico .............................................................................................................49

V – ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
1. IDB - Brasil, Mato Grosso e Nova Canaã do Norte ............................................................50
2. IDEB do Ensino Fundamental Nova Canaã do Norte - Anos Iniciais por unidade
escolar....................................................................................................................................53
3. IDEB do Ensino Fundamental Nova Canaã do Norte - Anos Finais por unidade
escolar................................................................................................................................... 54

VI - FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO
1. Profissionais da Educação................................................................................................... 55
2. Diagnóstico........................................................................................ ................................ 56

VII - GESTÃO E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
1. Gastos com Educação .........................................................................................................61
2. Obras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE ..............................62
3. Custos Anuais.......................................................................................................................63
4. Despesas com a Educação ..................................................................................................64
5. Receitas do Município ........................................................................................................66

ANEXO I
1. Lei PME/NC ......................................................................................................................68
3
Av. São Paulo, 89 - Centro – Caixa Postal 01 - 78515-000 - Nova Canaã do Norte - Mato Grosso Fone: (66)
3551-1070 / 1274 – Fax: 3551-1663 - pm.canaa@uol.com.br – www.novacanaadonorte.mt.gov.br

PREFEITURA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.238.912/0001-94

ANEXO II
1. Metas e Estratégias PME/NC .............................................................................................73
REFERÊNCIAS..................................................................................................................116

TABELAS
Tabela 1: Números de pessoas cadastradas no SIAB entre os anos de 2010 á 2013..............12
Tabela2: Número da população do Brasil, Mato Grosso e Nova Canaã entre os censos de
2000 á 2010.............................................................................................................................13
Tabela 3 : Número da população de Nova Canaã por Sexo...................................................14
Tabela 4: Número da população por faixa etária e localização de moradia...........................15
Tabela 5: Número de escola no município e sua localização..................................................22
Tabela 6: Distorção de idade/série das escolas municipais. ..................................................22
Tabela 7: Número de matriculas por rede de ensino no município de Nova Canaã entre os
anos de 2000 á 2010, nas etapas da Educação Infantil, Ensino Fundamental Ensino Médio,
Educação Especial, EJA Fundamental e EJA Médio................................................................23
Tabela 8: Taxa de rendimento da Rede Municipal de Ensino.................................................24
Tabela 9: Número da População X Matriculas de crianças de o á 5 anos...............................30
Tabela10: Número de matriculas na Educação Infantil entre os anos de 2010 á 2014...........31
Tabela11: Número de matriculas nas series iniciais e finais no Ensino Fundamental entre os
anos de 2010 á 2014...............................................................................................................34
Tabela 12: Número de matriculas das rede municipal e estadual no Ensino Fundamental entre
os anos de 2010 á 2014.........................................................................................................36
Tabela 13: Número de matriculas no município de Nova Canaã no Ensino Médio entre os
anos de 2010 á 2014...............................................................................................................38
Tabela 14: Número de matriculas na APAE entre os anos de 2010 a 2014............................42
Tabela 15: Número de matriculas na modalidade do EJA entre os anos de 2010 a
2014........................................................................................................................................43
Tabela 16: IDEBA nos Iniciais entre os anos 2007, 2009, 2011 e 2013 e projeções para 2021
a nível Brasil, Mato Grosso e Nova Canaã..............................................................................51
4
Av. São Paulo, 89 - Centro – Caixa Postal 01 - 78515-000 - Nova Canaã do Norte - Mato Grosso Fone: (66)
3551-1070 / 1274 – Fax: 3551-1663 - pm.canaa@uol.com.br – www.novacanaadonorte.mt.gov.br

PREFEITURA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.238.912/0001-94

Tabela 17: IDEB Anos Finais entre os anos 2007, 2009, 2011 e 2013 e projeções para 2021 a
nível Brasil, Mato Grosso e Nova Canaã................................................................................52
Tabela 18: IDEB Ensino Médio entre os anos 2007, 2009, 2011 e 2013 e projeções para 2021
a nível Brasil e Mato Grosso....................................................................................................53
Tabela 19: IDEB – Anos Iniciais alcançados pelas escolas municipais e escola estadual do
município de Nova Canaã e as projeções a serem alcançadas nos anos de 2015, 2017, 2019 e
2021.........................................................................................................................................53
Tabela 20: IDEB - Anos Finais alcançado pelas escolas municipais e estadual do município
de Nova Canaã.........................................................................................................................54
Tabela 21: Número de profissionais da educação do município de Nova Canaã do Norte nos
anos de 2010 á 2014, tendo o mês de fevereiro como referência para o
levantamento...........................................................................................................................57
Tabela 22: Tabela salarial dos Profissionais da Educação de Nova
Canaã......................................................................................................................................58
Tabela 23: Valores do PNATE – Programa Nacional de Transporte Escolar, PENAE –
Programa Nacional de Alimentação Escolar, PDDE – Dinheiro Direto na Escola entre os anos
de 2010 á 2014.........................................................................................................................61
Tabela 24: Obras do FNDE no município de Nova Canaã......................................................62
Tabela 25: Valores total dos 25%, 60% e 40% no município de Nova Canaã nos anos de
2010 á 2014..............................................................................................................................64
Tabela 26: Despesas com o Transporte, Alimentação e Folha de Pagamentos nos anos de
2010 a 2014 em Nova Canaã do Norte...................................................................................65
Tabela 27: Receitas do município nos anos de 2010 á 2014...................................................67

GRÁFICOS
Gráfico1: Número de famílias cadastradas no SIAB nas áreas urbana e rural........................12
Gráfico 2: Total de famílias cadastradas no SIAB...................................................................12
Gráfico 3: Número da população da tabela 2.........................................................................13
Gráfico 4: Distribuição da população por sexo e idade no ano de 2000.................................14
5
Av. São Paulo, 89 - Centro – Caixa Postal 01 - 78515-000 - Nova Canaã do Norte - Mato Grosso Fone: (66)
3551-1070 / 1274 – Fax: 3551-1663 - pm.canaa@uol.com.br – www.novacanaadonorte.mt.gov.br

PREFEITURA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.238.912/0001-94

Gráfico 5: População por sexo e idade no ano de 2010..........................................................15
Gráfico 6 : Número da população da zona rural, zona urbana e população geral do município
entre os anos de 2000 á 2010.................................................................................................16
Gráfico 7: Taxa de escolaridade do município nos anos de 1991, 2000 e 2010......................17
Gráfico 8: PIB de Nova Canaã entre os anos de 1999 á 2010.................................................18
Gráfico 9: Setor econômico do município...............................................................................18
Gráfico 10: Taxas de Aprovações das escolas municipais de Nova Canaã.............................25
Gráfico 11: Taxas de Reprovações das escolas municipais de Canaã.....................................26
Gráfico 12: Taxas de Evasão das escolas municipais de Nova Canaã....................................26
Gráfico 13: Fluxo de frequências da Educação Básica no município nos censos – IBGE de
1991, 2000 e 2010...................................................................................................................28
Gráfico 14: População infantil e matrículas.............................................................................31
Gráfico 15: O gráfico apresenta o número de matriculas na creche. .....................................32
Gráfico 16: O gráfico apresenta o número de matriculas na Pré escola. ...............................32
Gráfico 17: Número de matriculas da Educação Infantil (Creche e Pré Escola).....................32
Gráfico 18: Fluxo de frequência escolar de 6 a 14 anos..........................................................33
Gráfico 19: Número de matriculas nas Series Iniciais.............................................................35
Gráfico 20: Número de matriculas nas Series Finais. .............................................................35
Gráfico 21: Matrícula no Ensino Fundamental entre os anos de 2010 á 2014. ......................35
Gráfico 22: Matrículas no Ensino Fundamenta, por rede de ensino. .....................................36
Gráfico 23: Fluxo de frequência dos jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio. ....................38
Gráfico 24: Matrículas no Ensino Médio entre 2010 a 2014...................................................39
Gráfico 25: Matriculas na APAE.............................................................................................42

6
Av. São Paulo, 89 - Centro – Caixa Postal 01 - 78515-000 - Nova Canaã do Norte - Mato Grosso Fone: (66)
3551-1070 / 1274 – Fax: 3551-1663 - pm.canaa@uol.com.br – www.novacanaadonorte.mt.gov.br

PREFEITURA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.238.912/0001-94

Gráfico 26: Número total de matriculas na etapa EJA Fundamental e EJA Médio entre os
anos de 2010 á 2014................................................................................................................44
Gráfico 27: Fluxo de frequência no Ensino Superior no ano de 2010....................................48
Gráfico 28: IDEB alcançado dos Anos Iniciais nos anos de 2007 á 2013 a nível Brasil, Mato
Grosso e Nova Canaã do Norte...............................................................................................51
Gráfico 29: O gráfico a seguir é a observação do IDEB alcançado dos Anos Finais nos anos
de 2007 á 2013a nível Brasil, Mato Grosso e Nova Canaã.......................................................52
Gráfico 30: IDEB – Anos Iniciais alcançado pelas escolas do município e a projeção para os
próximos anos........................................................................................................................54
Gráfico 31: IDEB – Anos Finais, alcançado pelas escolas no município e a projeção para os
próximos anos..........................................................................................................................55
Gráfico 32: Valores aplicados no PNATE e PNAE e PDDE – Custeio e Capital nos anos de
2010 á 2014...............................................................................................................................62
Gráfico 33: Valor total de investimentos em obras do FNDE no município de Nova Canaã
nos anos de 2010 a 2014...........................................................................................................63
Gráfico 34: Valores total dos 25%. 60% e 40% no município de Nova Canaã nos anos de
2010 a 2014..............................................................................................................................64
Gráfico 35: Despesas total de Transporte, Alimentação e Folha de Pagamentos no município
entre os anos de 2010 a 2014..................................................................................................65
Gráfico 36: Despesas total com o Transporte, Alimentação e Folha de Pagamentos no
município entre os anos de 2010 a 2014.................................................................................66

7
Av. São Paulo, 89 - Centro – Caixa Postal 01 - 78515-000 - Nova Canaã do Norte - Mato Grosso Fone: (66)
3551-1070 / 1274 – Fax: 3551-1663 - pm.canaa@uol.com.br – www.novacanaadonorte.mt.gov.br

PREFEITURA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.238.912/0001-94

I
APRESENTAÇÃO
II
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
O Plano Municipal de Educação de Nova Canaã do Norte/MT- PME/NC constitui-se
a partir da sanção da Lei Nº 13.005 de 25 de Junho de 2014 que institui o Plano
Nacional de Educação que em seu art. 8º declara: “Os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios deverão elaborar seus correspondentes planos de
educação, ou adequar os planos já aprovados em lei, em consonância com as
diretrizes, metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano
contado da publicação desta Lei,”a Lei Nº 10.111 de 06 de Junho de 2014 que
aprova o Plano Estadual de Educação do Estado de Mato Grosso, a Lei Nacional Nº
9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que visa uma educação
organizada e de qualidade, a Lei Municipal Nº 983/2013 da Gestão Democrática, a
Lei Municipal Nº 984/2013 que dispões sobre a Criação e Organização do Sistema
Municipal de Ensino; Da criação do Conselho Municipal de Educação e Integração
do Conselho do FUNDEB e do Conselho Da Alimentação Escolar – CAE como
Câmaras do Conselho Municipal De Educação e da Lei Municipal Nº 776/2010 de
Cargos Plano e Carreira dos profissionais de educação da rede municipal de ensino.
Em síntese, o Plano tem como objetivos: a elevação global do nível de escolaridade
da população; a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das
desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, com
sucesso, na educação pública e a democratização da gestão do ensino público, nos
estabelecimentos oficiais, obedecendo aos princípios da participação dos
profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e a
participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou
equivalentes.
A Constituição Federal de 1988 determina que os planos de educação se tornem
leis com caráter autônomo, a partir do art. 214 que prevê:
I.
II.
III.
IV.
V.

Erradicação do analfabetismo;
Universalização do atendimento escolar;
Melhoria da qualidade de ensino;
Formação para o trabalho;
Promoção humanística, científica e tecnológica do País;

1. Participação
Obedecendo ao princípio constitucional de gestão democrática do ensino público,
preconizada na Constituição Federal Art. 206, Inciso VII, observando a gestão
democrática de ensino e da educação, a garantia de princípios de transparência e
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impessoalidade, a autonomia e a participação, a elaboração do Plano Municipal de
Educação – PME/NC contou com a liderança da Secretaria Municipal de Educação e
Conselho Municipal de Educação, teve como participação diversos colaboradores de
vários segmentos da sociedade entre eles profissionais da educação das redes
municipais e estaduais de ensino, sociedade civil, Assessoria Pedagógica, SINTEP,
APAE (Associação de Pais e Amigos de Excepcionais), poder executivo e diretores
de escolas.
O Decreto Municipal Nº 51/2014 instituiu a Comissão Coordenadora responsável
em coordenar o processo de construção do PME/NC, realizando procedimentos
executivos e de articulação entre as instituições e poderes constituídos e de
acompanhar e avaliar juntamente com a Secretaria Municipal de Educação e
Conselho Municipal de Educação na vigência do PME/NC o cumprimento das Metas
estabelecidas e a criação das Sub Comissões objetivando sobre os seguintes
temas:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Comissão de Educação Infantil;
Comissão de Ensino Fundamental;
Comissão de Educação do Campo e Educação Integral;
Comissão de Ensino Médio e Eja;
Comissão de Educação Especial e Ensino Superior;
Comissão de Gestão e Financiamento da Educação Pública;
Comissão de Formação e Valorização dos Profissionais da Educação;

Em um caráter democrático e participativo da sociedade a Secretaria Municipal de
Educação e Conselho Municipal de Educação através da Portaria Conjunta Nº
01/2014 – SME/CME nomeou membros de vários segmentos da sociedade para
compor as Sub Comissões que tiveram o papel de realizar o diagnóstico da
realidade do Município e indicar meta se estratégias para alcançarmos uma
educação que queremos para os próximos dez anos.
O Plano Municipal de Educação de Nova Canaã do Norte contou com a colaboração
da Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social.
Esperamos que o Plano Municipal de Educação de Nova Canaã do Norte aponte
para uma Educação Plena, que contribua para a formação de cidadãos, com uma
nova visão de mundo, em condições para interagir na contemporaneidade de forma
construtiva, solidária, participativa e sustentável.
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2. Elaboração
A construção do Plano Municipal de Educação teve como partida a elaboração de
um amplo diagnóstico acerca da realidade do Município. Os resultado deste
diagnóstico estabeleceram a base para a discussão das estratégias para cada meta
do PNE, bem como para a definição dos objetivos a serem atingidos e das
consequentes metas e ações a serem propostas no campo da política educacional.
As etapas de elaboração deste Plano, contou com a realização de reuniões
periódicas com a Comissão Coordenadora e Sub Comissões, Conferências
Escolares e a Conferencia Municipal do PME/NC realizada no dia 29 de Abril de
2015 com a participação dos representantes da Comissão Coordenadora, Sub
Comissões, delegados representante de cada unidade escolar, diretores das escolas
municipal e estadual, representantes da sociedade, representantes do poder
executivo e poder legislativo.
3.Avaliação e Acompanhamento PME/NC
A avaliação e o acompanhamento do Plano Municipal de Educação é um processo
contínuo na medida em que contribui intimamente para o alcance de resultados,
portanto será imprescindível para a legitimação e continuidade das políticas
definidas neste documento.
O Plano Municipal de Educação – PME será acompanhado e avaliado em sua
implantação e implementação por meio de monitoramento contínuo e de avaliações
periódicas, realizados pelas seguintes instâncias: Secretaria Municipal de Educação
– SME, Conselho Municipal de Educação – CME, e Comissão de Coordenadora do
PME/NC. Faz parte deste acompanhamento: a divulgação dos resultados nos
respectivos sítios institucionais da internet, em jornais e outros; a análise e
proposição de políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e
o cumprimento das metas; bem como a análise e proposição da revisão do
percentual de investimento público em educação.
O município realizará Conferências Municipais de Educação com intervalo de até 3
(três) anos entre elas, objetivando avaliar a execução deste PME e subsidiar a
elaboração do Plano o de Educação para o decênio subsequente. As conferências
serão coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal de
Educação e Comissão Coordenadora, em articulação com as conferências estadual
e nacional.
O município atuará em regime de colaboração com a União e o Estado visando ao
alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano, cabendo
aos gestores municipais a adoção das medidas governamentais necessárias ao
alcance das metas previstas neste PME.
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III
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O MUNICÍPIO
O Município de Nova Canaã do Norte está situado na região Centro-Oeste do país e
ao extremo Norte do Estado de Mato Grosso com uma área aproximada de 5.969
Km2, distante da capital Cuiabá 700 km. Foi elevado a Distrito em 23/11/1981 por
meio da lei 4.396 e através da lei 4.997 de 13/05/86 obteve sua emancipação
política.
Nova Canaã do Norte é constituído por três(3) distritos, a Sede, Colorado do Norte e
Ouro Branco, possui oito(8) Projetos de Assentamentos que contempla cerca de
1.132 famílias que são: P.A Avaí, P.A Cruzeiro do Sul, P.A Monte das Oliveiras, P.A
Ouro Branco, P.A Rondon, P.A Tapayuna, P.A União Flor da Serra e P.A Veraneio.
Teve um incremento no seu IDHM de 107,25% nas últimas duas décadas, acima da
média de crescimento nacional (47,46%) e acima da média de crescimento estadual
(61,47%). O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Nova Canaã
do Norte era de 0,686, em 2010 e está situado na faixa de Desenvolvimento
Humano Médio (IDHM entre 0,6 e 0,699).
De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social neste ano de 2015, 401
famílias no município de Nova Canaã do Norte são beneficiadas pelo programa
federal do Bolsa Família em um total de 1169 pessoas. Veja a seguir o quadro com
número de pessoas atendidas por faixa etária pelo programa no município.
BOLSA FAMÍLIA 2015
BENEFICIÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA

QUANTIDADE

Crianças de 0 à 3 anos

152

Crianças de 4 à 5 anos

92

Crianças/Adolescentes de 6 à 14 anos

457

Adolescentes /Jovens de 15 à 17 anos

468

TOTAL

1.169

A Secretaria Municipal de Saúde informou o número de famílias no município
cadastradas no SIAB – Sistema de Informações de Atenção Básica nos anos de
2010 á 2013.
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Tabela 1: Números de pessoas cadastradas no SIAB entre os anos de 2010 á 2013.

Número Geral
Ano Nº de Família
2010
3.789
2011
3.864
2012
3.935
2013
3.945

Tabela 1
Famílias Cadastradas no SIAB
Urbana
Ano
Nº de Família
Ano
2010
1.899
2010
2011
1.822
2011
2012
1.906
2012
2013
2.215
2013

Rural
Nº de Família
2.073
2.042
2.029
1.730

Fonte: SIAB/Secretaria Municipal de Saúde.

Grafico 1: Número de famílias cadastradas no SIAB nas áreas urbana e rural.
2.500
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2010 2011 2012 2013
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Zona Rural

O número famílias cadastradas no SIAB entre os anos de 2010 a 2013 na zona
urbana cresceu 16.6%, já as famílias da zona rural cadastradas diminuiu 19.8%.
Gráfico 2: Total de famílias cadastradas no SIAB.
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Em Nova Canaã o número geral de famílias cadastradas pela Secretaria Municipal
de Saúde no SIAB entre os anos de 2010 à 2013 ampliou 4.1%.
1. Aspectos Populacionais.
1.1 População do Brasil, Mato Grosso e Nova Canaã do Norte:
De acordo com os Censo Demográfico IBGE de 2010 a população brasileira cresceu
em relação ao Censo do ano 2000 uma taxa de 12.3 %, já a população matogrossense no mesmo período teve um acréscimo de 21.1 % e o número de
habitante em Nova Canaã do Norte ampliou em 5.3 % entre os censos de 2000 e
2010.
Tabela 2: Número da população do Brasil, Mato Grosso e Nova Canaã entre os
censos de 2000 à 2010.
Tabela 2
População Nacional, Estadual e Municipal.
ANO
BRASIL
MATO GROSSO
2000
169.799.170
2.504.353
2010
3.033.991
190.732.694
Fonte IBGE – Censo Populacional 2000 e 2010.

NOVA CANAÃ DO NORTE
11.516
12.127

Gráfico 3: Número da população da tabela 2.
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1.2 População por Sexo:
De acordo com os Censo Demográfico IBGE de 2010 a população brasileira cresceu
em relação ao Censo do ano 2000 uma taxa de 12.3 %, já a população matogrossense no mesmo período teve um acréscimo de 21.1 % e o número de
habitante em Nova Canaã do Norte ampliou em 5.3 % entre os censos de 2000 e
2010.
Tabela 3: Número da população de Nova Canaã por Sexo.

ANO

Tabela 3
População residente, segundo Sexo do município de
Nova Canaã do Norte/MT
POPULAÇÃO

HOMENS
MULHERES
2000
5.269
6.247
2010
5.674
6.453
Fonte IBGE – Censo Populacional 2000 e 2010.

TOTAL
11.516
12.127

As pirâmides etárias a seguir nos mostra a distribuição por sexo, segundo os grupos
de idade de acordo com os IBGE de 2000 e 2010 em Nova Canaã.

Gráfico 4: Distribuição da população por sexo e idade no ano de 2000.
Ano 2000
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Gráfico 5: Distribuição da população por sexo e idade no ano de 2010.
Ano 2010

População por Localização e Faixa Etária
Tabela 4: Número da população por faixa etária e localização de moradia.
Tabela 4
População - Localização / Faixa Etária
0a3

4a5

anos

anos

anos

anos

anos

anos

Mais

2000

399

195

945

369

604

819

1.572

4.903

2010

418

231

1.069

404

813

1.166

2.715

6.816

2000

485

321

1.426

406

806

1.077

2.092

6.613

2010

282

153

879

363

529

794

2.311

5.311

2000

884

516

2.371

775

1.410

1.896

3.664

11.516

2010

700

384

1.948

767

1.342

1.960

5.026

12.127

Localização Ano

6 a 14 15 a 17 18 a 24 25 a 34 35 anos ou

Total

Urbana

Rural

Total
PIB(2)

IDH(3)

IDI(4)

Taxa de analfabetismo(5)
População de 10 a 15

140.337

0.70

0.49

anos
2.20

População de 15 anos ou mais
16.80

Fonte IBGE – Censo Populacional 2000 e 2010.
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Gráfico 6: Número da população da zona rural, zona urbana e população geral do
município entre os anos de 2000 à 2010.

1.3 Escolaridade Populacional
Segundo dados do IBGE (Censo 2010) publicados em Abril de 2011, o Brasil tem
uma população de 56,2 milhões de pessoas com mais de 15 anos que não
frequentam a escola e não têm o Ensino Fundamental completo. Destes, o
percentual de analfabetos ainda é fator alarmante em nível de país, região, estado e
município.
Mato Grosso tem aproximadamente 191,7 mil analfabetos com 15 anos ou mais de
idade, assim distribuídos: 2,2% (4,2, mil) com idade entre 15 à 19 anos, 6,2% (11,8
mil) com idade entre 20 e 29 anos, 11,6% (22,3 mil) com idade entre 30 à 39 anos,
18,5% (35,5 mil) com idade entre 40 à 49 anos, 21,1% (40,5 mil) com idade entre 50
à 59 anos e 40,4% (77,5 mil) com 60 anos ou mais. Há outros18,2 mil analfabetos
na população de 7 a 14 anos, mas usualmente não são considerados nas
estatísticas, uma vez que integram uma faixa de escolarização obrigatória.
A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a
conhecimento e também compõe o IDHM Educação.
No município de Nova Canaã do Norte em 2010, 37,97% da população de 18 anos
ou mais de idade tinha completado o ensino fundamental e 22,40% o Ensino Médio.
Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das gerações mais
antigas e de menos escolaridade.
A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 11,9% nas
últimas duas décadas.
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Gráfico7: Taxas de escolaridade do município nos anos de 1991, 2000 e 2010.

2. Aspectos Econômicos
O setor de maior representatividade na economia municipal é o Agropecuário,
detentor de mais de 40% da produção, o que evidencia o potencial produtivo do solo
da região, através das atividades de pecuária de corte, pecuária de leite e cultivo de
soja, arroz e milho.
O segundo segmento de maior representatividade em Nova Canaã do Norte é o de
Prestação de Serviços, que detém 39% da produção municipal. Como estímulo à
diversificação e crescimento desta cadeia produtiva, a construção da Usina de
Colíder, que interfere em atividades relacionadas à alimentação e bebida, vestuário,
alojamento, educação, transporte, higiene e beleza, entre outros.
A partir de 2011, um novo cenário foi instaurado com o início das obras da UHE
Colíder: fonte de criação de novos postos de trabalho diretos e indiretos; estímulo
ao crescimento de atividades ligadas à prestação de serviços diante da nova
demanda; o aumento do número de empresas instaladas; regularização de
empresas municipais; incremento do número de empregos formalizados; e a
oscilação do número de contratações de mão de obra para a construção civil
(entre 2011 e 2013). Se por um lado, a barragem agregou aspectos positivos
relacionados à criação de oportunidades de trabalho e renda, por outro, o seu
término desencadeou uma retração econômica significativa para o município e a
necessidade de qualificação e relocação dos trabalhadores no mercado de trabalho.

2.1 Produto Interno Bruto - PIB
A atividade econômica reflete a produção realizada no município que gera riqueza,
bens e serviços que são aproveitados Pela sociedade local e/ou comercializados
entre os demais municípios, estado ou país. Estes são mensurados em valores
monetários e demonstrados por setores econômicos, tais como: Atividades
Primárias (Agricultura; Pecuária; Extração e Cultivo), Secundárias (Indústria de
Transformação) e Terciárias (Comercialização e Prestação de Serviços: educação,
saúde, intermediação financeira etc.). Sendo assim, por meio da análise do Produto
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Interno Bruto –PIB pode ser identificado o predomínio dos setores das atividades
econômicas no município de Nova Canaã do Norte.
Gráfico 8 : Valores do PIB de Nova Canaã entre os anos de 1999 à 2010.
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Avaliando o PIB municipal entre 1999 à 2010, como mostra o Gráfico acima,
verifica-se o crescimento contínuo da atividade econômica municipal. Destacase o período de 1999 à 2008, no qual o crescimento médio foi de cerca de 20% ao
ano. Em 2009, o PIB elevou 39% em relação ao ano anterior. No ano seguinte, o
PIB apresentou queda de 3%.

Gráfico 9: Evolução do setor econômico do município.
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O setor da indústria foi o principal responsável pela queda geral do PIB em
Nova Canaã entre os anos de 1999 à 2010.
3.Aspectos Educacionais.
3.1Sistema Municipal de Ensino
A Constituição Federal, ao estabelecer no seu artigo 18 que “a organização políticoadministrativa da república Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios todos autônomos, nos termos desta Constituição,”
considera o município como ente jurídico da Federação e não apenas como unidade
administrativa antes da Constituição de 1988, a legislação prévia a existência do
Sistema Federal e dos Sistemas Estadual de Ensino, sendo que as redes de escolas
pública municipal e particulares, do então ensino de 1º e 2º graus, vinculavam-se ao
Sistema Estadual. A organização do Sistema Municipal de Ensino é parte das
políticas, das ações descentralizadoras, no processo de construção da democracia,
alicerçado nos princípios da gestão democrática. É a descentralização com poder
decisório, para que se planeje com autonomia a partir da realidade local. É utilizar a
possibilidade que a lei oferece para adequá-la à realidade político–pedagógico do
município, podendo contemplar nas suas normas os avanços e a caminhada que
este percorreu com a sua comunidade escolar e educacional, significa também
maior grau de autonomia para o órgão administrador e executivo do sistema – o
Conselho Municipal de Educação, possibilitando a criação de normas próprias de
acordo com as construções sociais e culturais do município - A Secretaria Municipal
de Educação, que irá executar e aplicar essas normas.
O Sistema de Ensino de Nova Canaã do Norte – SISME/NC tem por escopo, a
educação, direito de todos e dever do Estado e da Família, fundamentada nos
princípios de liberdade, solidariedade humana, igualdade e justiça social, possui por
finalidade:
I - Pleno desenvolvimento do ser humano;
II - A formação do educando e dos educadores para o exercício pleno da cidadania;
III - A valorização e promoção da vida;
IV - A produção e a difusão do saber e do conhecimento
A Secretaria Municipal de Educação – SME, órgão Executivo do Sistema Municipal
de Ensino, próprio para planejar, coordenar, executar, supervisionar e avaliar as
atividades de Ensino a cargo do Poder Público Municipal.
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O Conselho Municipal de Educação, órgão normativo, deliberativo, consultivo,
propositivo, mobilizador e de acompanhamento e controle social do Sistema
Municipal de Ensino que tem integrados três (3) Câmaras:
I-

Câmara de Educação Básica;

II - Câmara do FUNDEB, órgão específico de acompanhamento e controle social
sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos da Educação e do
FUNDEB com competência deliberativa e terminativa;
III – Conselho Municipal de Alimentação Escolar, como órgão deliberativo,
fiscalizador, permanente e de assessoramento quanto à aplicação dos recursos e
qualidade da merenda escolar.
É importante registrar que, ao integrar o Conselho do FUNDEB e o Conselho do
CAE ao Conselho Municipal de Educação, evita-se, a pulverização dos conselhos de
Educação, fortalecendo a atuação do CME como estrutura de gestão, além de
ampliar as competências do colegiado.
O Conselho Municipal de Educação é o principal alicerce para o Sistema Municipal
de Ensino, como órgão de articulação e integração das políticas de educação e ação
social, como órgão de deliberação coletiva, composta pela representação dos
diferentes segmentos sociais, envolvidos com o processo educacional e é o
responsável pela intermediação entre o poder público e a sociedade civil.
O SISME/NC abrange:
I – Instituições Públicas Municipais de Educação Infantil e Ensino Fundamental;
II – Instituições Privadas de Educação Infantil;
As Instituições de Ensino do SISME/NC, elaborarão periodicamente sua Proposta
Política Pedagógica e Regimento Escolar dentro dos parâmetros da política
educacional do Município e de progressivos graus de autonomia.
O Sistema Municipal de Ensino significa maior autonomia para o órgão
normatizador.
A Lei Municipal Nº 983/2013 de 21 de Novembro de 2013 estabelece a Gestão
Democrática do Ensino Público na Educação Infantil e Ensino Fundamental com
princípios inscrito no art. 206, inciso VI da Constituição Federal, e no art. 14 da Lei
Federal nº. 9.394/96 e obedece os preceitos da:
I. Corresponsabilidade entre Poder Público e Sociedade na Gestão da Escola;
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II. Autonomia pedagógica e administrativa da escola, mediante organização e
funcionamento dos conselhos deliberativos da comunidade escolar;
III. Do rigor na aplicação dos critérios democráticos para escolha do diretor de
escola;
IV. Transparência dos mecanismos administrativos, financeiros e pedagógicos;
V. Eficiência no uso dos recursos financeiros arrecadados pela escola.
A Lei Nº 776/2010 de 14 de Maio de 2010, institui o Plano de Cargos Carreira e
Salários dos Profissionais da Educação e tem por objetivo a eficiência e a eficácia
do Sistema Educacional do Município de Nova Canaã do Norte e a valorização do
pessoal do quadro da Educação Básica, da rede Municipal.
3.2 Concepção Pedagógica
A Secretaria Municipal de Educação, por meio da socialização de Formação
Continuada e da multiplicidade de ações que norteiam o trabalho da rede, tem como
concepção de educação um processo amplo, progressista, libertador, direcionado
para atingir todas as dimensões da pessoa, considerando o tempo e o espaço em
que ela está inserida e tendo como instrumentos legitimadores os princípios
constitucionais e a legislação vigente.
Acreditamos que a valorização do educando, que sua socialização com o outro e
com o saber científico devam possibilitar a construção de um currículo flexível,
múltiplo, processual, em ancipatório e articulado com as diversas áreas do
conhecimento. Por ser a escola uma instituição social que exerce intervenção na
realidade, ela deve estar conectada com as questões mais amplas da sociedade e
com os movimentos de defesa da inclusão social e do respeito à diversidade étnica
e cultural, contribuindo assim para que a sociedade seja ambientalmente sustentável
e socialmente justa.
3.3 Instituições de Ensino
De acordo com o Educa censo do ano de 2014o município de Nova Canaã Norte
compreende um total de 11unidadesde ensino da Educação Básica das redes
Estadual, Municipal e Privada (APAE - Associação de Pais e Amigos de
Excepcionais), sendo que quatro (4) escolas estão localizadas na sede do município
e sete(7) na zona rural.
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Tabela 5: Número de escola no município e sua localização.
Tabela 5
UNIDADES DE ENSINO
ZONA URBANA

ZONA RURAL

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

TOTAL

Escola Municipal Edson Ferreira de Carvalho - Sede
APAE - Sede
Centro Educacional Infantil Alegria do Saber- Sede
Escola Estadual Nova Canaã- Sede
Escola Municipal Novo Paraíso – P.A Veraneio
Escola Municipal Ouro Branco – Distrito Ouro Branco
Escola Municipal Santa Isabel – Comunidade Santa
Edwiges
Escola Municipal União Flor da Serra – Comunidade
Santana
Escola Municipal São Manuel – Distrito Colorado do Norte
Escola Estadual Nova União - Distrito Ouro Branco
Escola Estadual Ivone Borkosvik– Distrito Colorado do Norte
11

3.4 Distorção Idade-Série das Escolas municipal de Nova Canaã do Norte no
ano de 2013
É válido destacar que a distorção idade/série nos Anos Iniciais e Anos Finais do
Ensino Fundamental revela um problema além da reprovação, que é a evasão
escolar.
Tabela 6:Distorção de idade/série das escolas municipal.

Série/Ano

União F.
da Serra

1º ano
2º ano
3º ano
4º ano
5º ano
6º ano

0%
0%
0%
0%
0%
0%

Tabela 6
ESCOLAS MUNICIPAIS – 2013
Ouro
Edson
Santa
Branco Ferreira de Isabel
Carvalho
4%
4%
0%
21%
11%
0%
9%
9%
22%
18%
11%
33%
25%
19%
0%
34%
20%
0%

São
Manuel

Novo
Paraíso

0%
0%
13%
5%
12%
21%

0%
6%
17%
15%
7%
24%
22
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7º ano
7º série
8º série
Escola

11%
0%
0%
1,2%

22%
31%
17%
17,8%

10%
18%
11%
12,5%

0%
0%
0%
6,1%

9%
4%
12%
9,5

19%
29%
35%
14,8

Fonte INEP

Diante dessa realidade, faz-se necessário implementar ações que visem a correção
da distorção idade/série na Rede Municipal de Ensino nos Anos Finais.
3.5 Situação Educacional do Município
Tabela 7:Número de matrículas por Rede de Ensino no Município de Nova Canaã
entre os anos de 2000 à 2010, nas etapas da Educação Infantil, Ensino
Fundamental, Ensino Médio, Educação Especial, EJA Fundamental e EJA Médio.
Tabela 7
Total de Matrículas no Município -2010 á 2014
Ano

2010

2011

2012

2013

2014

Rede

Educaçã
Ensino
Ensino
o Infantil Fundamental Médio

Educaçã EJA EJA Total por
o
Fund Fund
Rede
Especial
.
.
****
12
1733

Municipal

272

1449

****

Estadual

****

508

731

****

216

213

1668

Privada

****

****

****

54

****

****

54

Municipal

358

1430

****

13

Estadual

****

455

668

****

216

240

1579

Privada

****

****

****

30

****

****

30

Municipal

458

1472

****

****

8

****

1938

Estadual

****

456

662

****

172

204

1494

Privada

****

****

****

32

****

****

32

Municipal

492

1463

****

****

****

****

1955

Estadual

****

408

613

116

237

1374

Privada

****

****

****

38

****

****

38

Municipal

507

1385

****

****

****

****

1892

Estadual

****

438

586

****

115

188

1327

Privada

****

****

****

40

****

****

40

Total
Municí
pio

3.455

1801
3.410

3.464

3.367

3.259

Fonte EDUCACENSO E INEP – Censo Escolar 2010 á 2014

O número total de matrículas no município de 2010 à 2014 caiu uma taxa de 6.2%.
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3.6 Taxas de Rendimento Escolar
Para o cálculo das taxas de rendimento e do abandono escolar é considerada a
situação final das matrículas do ensino fundamental e médio da modalidade
regular, ou seja, apenas as informações, a seguir, são consideradas no cálculo das
taxas de rendimento e abandono.
 Aluno que tem frequência e notas satisfatórias APROVADO;
 Aluno que não tem frequência e/ou notas satisfatórias REPROVADO;
 Aluno deixou de frequentar as aulas ABANDONO;
 Aluno faleceu FALECIDO;

As matrículas consideradas para o cálculo das taxas de rendimento (MTR) é igual
ao total de matrículas declaradas na matrícula inicial do ensino fundamental e
médio da modalidade regular (MI) menos os falecidos (FAL) e as matrículas
que foram consideradas como SIR.
MTR=MI – FAL – SIR

Tabela 8: Taxa de rendimento da Rede Municipal de Ensino.
Tabela 8
Taxas de Aprovação, Reprovação e Desistência da Rede Municipal de Ensino
Instituições

Geral
E.M
Edson
Ferreira
de
Carvalho
E.M Novo
Paraíso
E.M São
Manuel
E.M Ouro
Branco
Santa
Isabel
E.M
União
Flor da
Serra
Centro

2012

2013

2014

Aprovado
s

Reprovado
s

Desistênci
a

Aprovados

Reprovado
s

Desistência

Aprovados

Reprovados

Desistência

%

%

%

%

%

%

%

%

%

87,71

2,83

0,00

82,75

3,46

0,00

82,75

1,52

0,0

90,94

4,22

0,00

85,36

4,34

0,00

82,29

1,82

0,0

91,63

4,18

1,14

88,46

2,31

0,00

95,52

1,00

0,00

98,62

0,46

0,0

95,73

0,00

0,00

96,88

0,45

0,00

96,19

1,79

0,59

81,23

7,92

0,00

96,37

3,63

0,00

94,29

2,86

2,86

79,41

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

113,21

1,89

0,00

95,24

2,38

0,00

93,75

1,50

0,00

100,00

0,00

0,00

87,30

0,00

9,12

91,95

0,00

2,30
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Educacio
nal
Alegria do
Saber

Fonte: Omega Sistemas

Gráfico 10: Taxa de Aprovação das escolas municipais de Nova Canaã do Norte.
120
100
80
60
40
20

2012

0

2013
2014

25
Av. São Paulo, 89 - Centro – Caixa Postal 01 - 78515-000 - Nova Canaã do Norte - Mato Grosso Fone: (66)
3551-1070 / 1274 – Fax: 3551-1663 - pm.canaa@uol.com.br – www.novacanaadonorte.mt.gov.br

PREFEITURA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.238.912/0001-94

Gráfico 11: Taxa de Reprovações das escolas municipais de Nova Canaã do Norte.
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Gráfico 12: Taxa de Evasão das escolas municipais de Nova Canaã do Norte.
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Não foi possível coletar os dados da Rede Estadual de Ensino.
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IV
NÍVEIS DE ENSINO
1. Educação Básica
A Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, passaram a compor
a Educação Básica, condição essa alterada pela Emenda Constitucional nº
59/2009, que amplia o dever do Estado em relação à educação ao modificar a
faixa de escolarização obrigatória que passa a ser dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete)
anos.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, os artigos 6º e 208 §§ 1º e 2º,
respectivamente, preconizam que:
Art.6º - São direitos sociais a educação, a saúde, a
alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a
assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Art.208 - §1º O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito
público subjetivo.
§2ºO não oferecimento do ensino obrigatório pelo Poder
Público ou sua oferta irregular, importa responsabilidade da
autoridade competente (Grifo nosso).

No Brasil, a busca da universalização do ensino obrigatório tem favorecido, nas
últimas décadas, políticas educacionais no sentido de garantir a
democratização da educação pública e de qualidade para todos, onde 98,3%
das crianças de 6 a 14 anos estão frequentando a escola conforme dados do
PNAD/IBGE – Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílio/IBGE.
As taxas de frequências da Educação Básica de acordo com o IBGE de 1991, 2000
e 2010 no município de Nova Canaã do Norte.
A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados
ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do
município e compõe o IDHM Educação.
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Gráfico 13: Fluxo de frequências da Educação Básica no município nos censos –
IBGE de 1991, 2000 e 2010.

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013

Como mostra no gráfico no período de 2000 à 2010, a proporção de crianças de 5 à
6 anos na escola cresceu 127,05% e no de período 1991 à 2000, 82,13%. A
proporção de crianças de 11 à 13 anos frequentando os anos finais do ensino
fundamental cresceu 71,67% entre 2000 e 2010 e193,49% entre 1991 e 2000.
A proporção de jovens entre 15 à 17 anos com ensino fundamental completo
cresceu 150,15% no período de 2000 à 2010 e 275,56%no período de 1991 à 2000.
E a proporção de jovens entre 18 à 20 anos com Ensino Médio completo cresceu
430,87% entre 2000 à 2010 e 297,83% entre 1991 à 2000.
1.1 Educação Infantil
O ensino em creches e pré-escolas fazem parte da Educação Infantil (artigo 21 da
LDBEN 9394/96).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional evidenciou a importância da
Educação Infantil, que passou a ser considerada como primeira etapa da
Educação Básica. Dessa forma, o trabalho pedagógico com a criança de 0 a 5
anos adquiriu reconhecimento e ganhou uma dimensão mais ampla no sistema
educacional, que é a de atender às especificidades do desenvolvimento das
crianças dessa faixa etária e contribuir para a construção e o exercício de sua
cidadania.
Nesta mesma Lei em seu art. 11, inciso V, visa que os municípios incumbir-se-ão de
“oferecer a Educação Infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o Ensino
Fundamental, permitida a atuação em outros níveis de ensino apenas quando
estiverem atendidas plenamente as necessidades de sua área de competência e
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com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição
Federal à Manutenção e ao Desenvolvimento do Ensino”.
Segundo dados do Censo Escolar 2010, realizado pelo Instituto Nacional de Estudos
e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 6.756.698 crianças estão
matriculadas na Educação Infantil, sendo 71,8% em creches e pré-escolas
municipais (4.853.761), 1,06% em estaduais, 0,04% em federais e 27,1% em
instituições privadas. O maior crescimento ocorreu nas creches, com um aumento
de mais de 168 mil crianças matriculadas em comparação com 2009 e 79,1%
maior do que em 2002. Na pré-escola, foram 174.227 mil matrículas menos em
relação ao período anterior. A tendência de queda (desde 2004 o número de
matrículas vem caindo) é atribuída à implementação do Ensino Fundamental de
nove anos, que passa a receber entre seus matriculados os alunos de 6 anos de
idade. (Fonte: Ministério da Educação).
A Emenda Constitucional nº 59 de 11/11/2009 torna obrigatória a educação de
crianças de 4 e 5 anos. Decorrente disso, a Lei federal nº 12.796 de 04/04/2013,
altera a LDB e, além de sancionar a educação obrigatória na pré-escola, define a
frequência mínima que deve ser igual ou superior a 60% (sessenta por cento)
do total de 800 (oitocentas) horas distribuídas por um mínimo de 200
(duzentos) dias de trabalho educacional, sem que haja antecipação de
conteúdos que serão trabalhados em etapas posteriores.
1.1.1 Diretrizes
A Educação Infantil como se encontra no cenário brasileiro atual, é fruto de um
longo e permanente processo de transformações. Em seus primórdios,
representa a articulação de interesses jurídicos, políticos, médicos,
empresariais, religiosos e pedagógicos e, mais recentemente, somam -se os
esforços coletivos de inúmeros movimentos e classes da sociedade civil
organizada, na busca por um atendimento de qualidade às crianças pequenas. A
Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, contribui
para
o
desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e social da criança, complementando
a ação da família e da comunidade. É oferecida gratuitamente em creches ou
instituições equivalentes para crianças de até 3 anos de idade e, posteriormente, em
pré-escolas para crianças de 4 à 5 anos.
A Resolução nº 05 de 17/12/2009 que fixa as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (DCNEI), preconiza que a ação educativa deve se
fundamentar em dois “eixos norteadores: as interações e a brincadeira” (BRASIL,
2010, p. 25).
De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil,
organizado pelo MEC, as creches e pré-escolas devem educar, cuidar e
proporcionar brincadeiras, contribuindo para o desenvolvimento da personalidade,
da linguagem e para a inclusão social da criança. Atividades como brincar, contar
histórias, oficinas de desenho, pintura e música, além de cuidados com o
corpo, são recomendadas pelo referencial curricular para crianças matriculadas
no ensino infantil.
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1.1.2 Diagnóstico
O maior problema enfrentado no município quanto ao oferecimento da educação
infantil é inexistência de espaço físico condizente com as normas técnicas,
falta de verbas públicas específicas para o setor.
Abaixa oferta de vagas evidência a necessidade de envidar maiores esforços
para atender aos alunos deste nível, garantindo o desenvolvimento integral da
criança até cinco anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade.
Ampliar a oferta da educação infantil hoje é o grande desafio do município que está
previsto para os próximos dez anos, já que na zona rural não há oferta da Educação
Infantil de 0 à 3 anos. No entanto, algumas ações estão sendo desenvolvidas para a
melhoria do quadro. A construção de uma creche, a aquisição de materiais e
equipamentos, a formação dos docentes através de programas de formação
continuada para o ano de 2016, a mobilização de organização da sociedade civil,
decisões políticas e a prioridade no atendimento aos programas de assistência
social estão constituindo meios eficazes de expansão das matrículas e de
aumento da consciência social sobre o direito, a importância e a necessidade da
Educação Infantil.
A única escola de Educação Infantil em Nova Canaã é o CEIAS (Centro Educacional
Alegria do Saber),que se localiza na sede do município e atende alunos de 0 à 4
anos de idade, já os alunos de 5 anos da sede são atendidos pela E.M Edson
Ferreira de Carvalho e todas as Escolas Municipal Rurais (E.M Novo Paraíso, E.M
Ouro Branco, E.M São Manuel, E.M União Flor da Serra e E.M Santa Isabel) são
credenciada para atender a etapa da Pré Escolar de 4 e 5 anos(Pré I e Pré II).
O número da população de crianças de 0 à 5 anos no Censo IBGE de 2010 era de
1.084 em todo o município, dessas apenas 272 frequentavam uma unidade escolar.
Tabela 9:Número da População X Matriculas de crianças de o á 5 anos.
Tabela 9
População X Matriculas
Ano
2010

População
0 á 3 Anos
700

Matriculas
0 á 3 anos
74

População
4 e 5 Anos
384

Matriculas
4 e 5 anos
198
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Gráfico 14: Proporções a diferença entre população infantil e matrículas.
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É importante ressaltar que no ano de 2010 eram 1.084 crianças residentes no
município de Nova Canaã, 434 moravam na zona rural e 640 na zona urbana.
Das 700 crianças de 0 à 3 anos no município, 282 residiam na área rural, o que
explica o índice baixo de matrículas na Educação Infantil para essa etapa, já que na
zona rural de Nova Canaã não há creches implantadas e nem oferta da etapa para
essa idade.
Observamos o número de crianças de 4 e 5 anos, 231 crianças residiam na zona
urbana e 153 na zona rural, somando a população 384 crianças de 4 e 5 anos, 198
estavam matriculadas na Pré Escola, em comparação as matrículas de 0 à 3 anos,
mantém um índice médio de alunos que frequentavam a escola pois havia oferta da
Pré Escola em todas as escola municipal do município e só não é maior o número
de matrículas por muitas vezes faltar conscientização de pais ou responsáveis.
Essa realidade predomina nos anos de 2011 à 2014.
Tabela 10:Número de matrículas na Educação Infantil entre os anos de 2010 à
2014.
Tabela 10
Matrículas na Educação Infantil - 2010 á 2014
Rede Municipal de Ensino
Ano

Matriculas (Pré Escola)
4 e 5 anos
198
251

Total

2010
2011

Matriculas (Creche)
0 á 3 anos
74
107

2012
2013
2014

179
186
214

279
306
293

458
492
507

272
358

Fonte EDUCACENSO E INEP – 2010 á 2014
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Gráfico 15: Número de matrículas na creche.
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Gráfico 16: Número de matrículas na Pré escola.
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Gráfico 17: Número de matrículas da Educação Infantil (Creche e Pré Escola).
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Como observamos na tabela e nos gráficos acima entre os anos de 2010 à 2014 o
aumento de 86,3 % no número de matrículas na etapa Educação Infantil em cinco
anos.
A Educação Infantil em Nova Canaã do Norte passa por um processo de
amadurecimento, por parte da população, de que essa fase é importante para a
educação do cidadão, deixando de existir a idéia anterior que era de um local seguro
e de entretenimento para as crianças e as medidas propostas por este plano
deverão se enquadrar na perspectiva da melhoria da qualidade dessa etapa.
Diante do diagnóstico da Educação Infantil do Município de Nova Canaã é o
momento de por em prática as metas e estratégias para alcançarmos uma Educação
plena e de qualidade.
1.2 Ensino Fundamental
O Ensino Fundamental, principal nível da Educação Básica, tem seu respaldo
legal maior na Constituição Federal em seu art. 208, §1º, afirmando: “O
acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo”, e seu não
oferecimento
pelo Poder
Público
ou
sua
oferta
irregular
implica
responsabilidade de autoridade competente.
A Lei nº 11.114 torna obrigatória a matrícula das crianças de seis anos de
idade no Ensino Fundamental, mas somente a Lei nº 11.274/06, estabelece
prazo de implantação do Ensino Fundamental de 9 (nove) anos de duração,
com a inclusão das crianças de 6 (seis) anos de idade pelos sistemas de
ensino até 2010.
O município de Nova Canaã do Norte, iniciou o processo de implantação do
Ensino Fundamental de Nove Anos a partir do ano de 2005, sendo o processo
gradativo na rede municipal de ensino.
Em 2010, 53,81% dos alunos entre 6 à 14 anos estavam cursando o ensino
fundamental regular na série correta para a idade.
Gráfico 18: Fluxo de frequência escolar de 6 a 14 anos.

Fonte: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 2013
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Em Nova Canaã do Norte no ano 2010, 53,81% dos alunos entre 6 e 14 anos
estavam cursando o Ensino Fundamental regular na série correta para a idade.

1.2.1 Diretrizes
O Ensino Fundamental vem, nos últimos anos, vivendo modificações quanto a sua
duração e idade para ingresso, resultando na ampliação de projetos, normas, ações
e pesquisas voltadas à investigação da eficácia dessas reformas. A constituição de
avaliações externas e a forma como são veiculadas nos grandes meios de
comunicação trouxeram à atenção da comunidade os resultados da aprendizagem
do Ensino Fundamental.A presença do Índice do Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB) revolucionou a ação da escola sobre si mesma diante de uma medida
que promulga, ou não, o fazer da escola.
Neste decênio o Ensino Fundamental exerceu uma ampla movimentação com vistas
a mudanças que permearão a discussão de currículo, na gestão democrática, na
participação de ações que envolvem o fazer pedagógico, na elaboração e
organização de eventos, na comunicação mais eficiente, na ação de inclusão e na
formação inicial e continuada dos educadores, o lúdico e a capacidade de brincar
devem estar presentes, perpassando em todos os níveis e modalidades de ensino .
1.2.2 Diagnóstico
Objetivando o acompanhamento das determinações do Ministério da Educação –
MEC, sobre a implantação do Ensino Fundamental de nove anos e seguindo
orientações do Plano Nacional de Educação - PNE, cabe ao município
assegurar a todas as crianças um tempo mais longo no convívio escolar, o
que configura mais oportunidades de aprendizagem. Assim, contemplando os
princípios educacionais, busca-se garantir a efetiva universalização do Ensino
Fundamental promovendo acesso à educação, proporcionando condições
adequadas para que possa apresentar resultados positivos garantindo a
permanência e êxito na aprendizagem dos estudantes.
No município o atendimento no Ensino Fundamental é oferecido por unidades
escolares públicas municipal e estadual de ensino.
Tabela 11:Número de matrículas nas séries iniciais e finais no Ensino Fundamental
entre os anos de 2010 à 2014.
Tabela 11
Matriculas no Ensino Fundamental - 2010 á 2014
Ano
2010
2011
2012

Series Iniciais
1059
989
1021

Series Finais
898
896
907

Total

1.957
1.885
1.928
34
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1015
1029

2013
2014

856
794

1.871
1.823

Fonte EDUCACENSO E INEP– Censo Escolar 2010 á 2014

Ao analisar a tabela acima, observa-se que nos anos de 2010 à 2014 o número de
alunos matriculados na Séries Iniciais do Ensino Fundamental é maior que o número
de alunos matriculados na Séries Finais nos últimos cinco anos. Em 2010 essa
diferença foi de 17,9%, em 2011, de 10%, em 2012, de 12,5%, em 2013, de 18.5% e
em 2014 e de 29.5%.
Gráfico 19: O gráfico apresenta o número
de matrículas nas Series Iniciais.

Gráfico 20: O gráfico apresenta o número
de matrículas nas Series Finais
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Gráfico 21: Número de matrícula no Ensino Fundamental entre os anos de 2010 à
2014.

Matrículas Total Ensino Fundamental

1.823

1.957

2010
2011
2012
2013

1.871
1.928

1.885

2014

O número de alunos matriculados no município de Nova Canaã do Norte na etapa
do Ensino Fundamental entre2010 à 2014 teve uma pequena queda de 7,3% no
total de matrículas.
Nas Séries Iniciais a queda foi de 2,9% e nas Séries Finais foi de 13% entre os
anos de 2010 à 2014.
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Tabela 12: Número de matrículas das Redes Municipal e Estadual no Ensino
Fundamental entre os anos de 2010 à 2014.
Tabela 12
Matriculas no Ensino Fundamental por rede de ensino - 2010 á 2014
Ano

2010
2011
2012
2013
2014

Rede

Ensino Fundamental
Series Iniciais

Municipal
Estadual
Municipal
Estadual
Municipal
Estadual
Municipal
Estadual
Municipal
Estadual

837
222
806
183
861
160
875
140
856
173

Ensino Fundamental Total por
Total
Series Finais
Rede
Município

612
286
624
272
611
296
588
268
529
265

1449
508
1430
455
1472
456
1463
408
1385
438

1957
1885

1928
1871
1823

Fonte EDUCACENSO E INEP– Censo Escolar 2010 á 2014

Gráfico 22: Matrículas no Ensino Fundamental, por rede de ensino.
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Como percebemos os números de alunos matriculados no Ensino Fundamental na
Rede Municipal é maior que na Rede Estadual, a explicação dessa grande diferença
é que das três Escolas Estadual no Município, apenas a E.E Nova Canaã é
autorizada para atender esta etapa e das sete escolas municipais, seis atendem a
etapa do Ensino Fundamental.
1.3 Ensino Médio
A LDB nº 9394/96 ao situar o Ensino Médio como etapa final da Educação Básica,
define-a como conclusão de um período de estudos de caráter geral. Neste sentido,
reconhece-se como parte de uma etapa da escolarização que tem por objetivo
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o desenvolvimento do indivíduo, assegurando-lhe a formação comum
indispensável para o exercício da cidadania, fornecendo -lhe os meios para
prosperar no trabalho e em estudos posteriores (art. 22).
Segundo a mesma lei, os Estados são responsáveis por progressivamente,
tornar o Ensino Médio obrigatório. Para tanto, devem aumentar o número de vagas
disponíveis de forma a atender a todos os concluintes do Ensino Fundamental.
Paralelamente à expansão do atendimento, as políticas públicas educacionais
devem também se concentrar em aspectos relacionados à permanência do
estudante na escola e à
oferta de educação de qualidade. O currículo do Ensino Médio de acordo com as
Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio, “organizar-se de modo a
assegurar a integração entre os seus sujeitos, o trabalho, a ciência, a
tecnologia e a cultura, tendo o trabalho como princípio educativo”.
A ação pública de aproximar o município e o estado proverá uma maior parceria,
necessária na continuidade do currículo e na formação da educação básica em seus
fins e terminal idades.
A Resolução CNE/CEB, de 26 de junho de 1998, trata das Diretrizes Nacionais para
o
Ensino Médio e aponta três grandes princípios para sua consolidação. Sobre a
Estética da Sensibilidade, primeiro princípio, a ênfase está em se estimular a
criatividade, o espírito inventivo, a curiosidade, como também colaborar na
construção de jovens capazes de suportar as inquietações e incertezas do mundo
contemporâneo. O segundo princípio, o da Política da Igualdade, tem como
premissa básica o conhecimento e o reconhecimento dos direitos e deveres
que sustentam a cidadania, buscando construir jovens cidadãos que possam
vivenciar em seu cotidiano o acesso aos bens sociais e culturais, sendo
protagonistas de sua vida pessoal e profissional.
O princípio da Ética da Identidade pretende que os jovens possam superar
dicotomias e situações entre o “mundo da moral e o mundo da matéria”, as
dimensões pública e a privada, a fim de colaborar na construção de pessoas
sensíveis e igualitárias em seu meio.
1.3.1 Diagnóstico
Segundo dados do Censo Escolar 2009, um total de 8.337.160 estudantes
está matriculado no Ensino Médio Regular – 1,1% em escolas federais
(90.353), 85,9% em estaduais (7.163.020), 1,33% em municipal (110.780) e
11,67% em instituições privadas (973.007). Aregião Sudestetemo maior número
de matrículas no ensino médio com 3.356.293 alunos, seguida pela região
Nordeste, com 2.512.783. OCentro-Oeste tem o menor número de alunos
matriculados nessa etapa de ensino, com 609.722 estudantes. Ainda segundo
o Censo Escolar 2009, o ensino médio brasileiro conta com 25.923
instituições.
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Em Nova Canaã do Norte os jovens de 15 à 17 anos, 36,51% estavam cursando o
ensino médio regular sem atraso. Em 2000 eram 12,75% e, em 1991, 1,89%.
Gráfico 23:Fluxo de frequência dos jovens de 15 a 17 anos no Ensino Médio.

Esperamos que ao concluírem o Ensino Fundamental, os jovens do município
estejam preparados suficientemente para cursarem o Ensino Médio.

Tabela 13:Número de matrículas no município de Nova Canaã no Ensino Médio
entre os anos de 2010 à 2014.
Tabela 13
Matrículas no Ensino Médio - 2010 á 2014
Ano
Total
2010
2011
2012
2013

731
668
662
613

2014

586

Fonte EDUCACENSO E INEP– Censo Escolar 2010 à 2014
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Gráfico 24: Proporção de matrículas no Ensino Médio entre 2010 à 2014.

Ao analisar a tabela 13 e gráfico 19observamos que o número de matrículas no
Ensino Médio caiu em uma taxa de 24,7% nos últimos cinco anos.
1.4 Modalidades e Diversidade da Educação Básica
1.4.1 Educação Especial e Educação Inclusiva
A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessidades
especiais receberem educação preferencialmente na rede regular de ensino
(art. 208, III). A diretriz atual é a da plena integração dessas pessoas em
todas as áreas da sociedade. Trata-se, portanto, de duas questões – o direito à
educação, comum a todas as pessoas,e o direito de receber essa educação
sempre que possível junto com as demais pessoas nas escolas "regulares"
(BRASIL, 2002,p.94).
A Educação Especial sempre foi vista como a modalidade de ensino que
substituía a escolaridade regular para estudantes com deficiência. Porém, na
nova concepção, perpassa e complementa as etapas da Educação Básica e
Superior. Por esse motivo, os estudantes com deficiência, especialmente os que
estão em idade de cursar o Ensino Fundamental e Médio (dos 06 aos 17 anos de
idade), não podem frequentar unicamente os serviços de Educação Especial
(classes especiais, salas de recursos e outros), devendo estar matriculados e
frequentando regularmente as turmas de sua faixa etária, nas escolas comuns.
No que concerne à Educação Infantil a LDB institui que “a oferta de educação
especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa etária de zero a
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seis anos, durante a educação infantil” (art. 58, § 3º). Trata-se de cumprir uma
prerrogativa legal, que diz respeito ao direito indispensável de toda e qualquer
pessoa à educação e que, não sendo acatada, pode acarretar às famílias
penalidades decorrentes do crime de abandono intelectual de seus filhos (Código
Penal, artigo 246).
Os indicativos descritos no Resumo Técnico do Censo Escolar 2010, realizado pelo
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP/MEC), percorrem uma análise longitudinal da educação brasileira nos
últimos quatro anos, retratando a participação da Educação Especial nesse
cenário. No ano de 2010, a Educação Especial se configurou com 702.603
matrículas, representando um aumento de 7,3%, comparado aos dados do
Censo Escolar do ano de 2007, que totalizou 654.606. Em termos numéricos, do
montante de matrículas em 2010, 31% ou 218.271 correspondem a alunos
matriculados em classes ou escolas especiais (AEE) e 69% ou 484.332 se referem
aos alunos incluídos nas classes comuns de ensino (IEC). Em ambos os casos,
consideraram-se todas as 162modalidades, a saber: Educação Infantil, Educação
Fundamental, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e Educação
Profissionalizante.
A transformação da escola em um ambiente educacional inclusivo e que respeite as
diferenças dos alunos tem sido um desafio para aqueles envolvidos com a
educação. Essa, por sua vez, é lenta e exigirá esforços de todos os profissionais que
nela atuam. Diante dessa realidade educacional, dúvidas e dificuldades surgem
por parte dos professores e dirigentes de escolas, para atender aos princípios da
educação inclusiva. Com base nessa constatação e nos subsídios do respaldo
teórico, pretende-se refletir sobre questões que norteiam a Educação Especial, na
perspectiva da Educação Inclusiva. O processo de Inclusão Social advém de uma
luta constante de diferentes minorias em prol de seus direitos humanos. A história
da relação da sociedade com a pessoa com deficiência é marcada por um
processo classificatório, fundamentado na ideologia da normalização.
1.4.1.1 Diretrizes
A educação especial tanto quanto a educação regular têm caminhado
historicamente no sentido de garantir o seu papel no processo de transformação da
sociedade, mais especialmente em relação à educação especial, esta busca ser
pautada em diferentes concepções de homem e de mundo que, consequentemente,
conduzem a diferentes abordagens do ponto de vista da metodologia, pesquisa,
produção tecnológica, terminologia, entre outros.
Baseada nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica –
resolução 02/2001 do Conselho Nacional de Educação –, a educação especial,
enquanto modalidade de educação escolar vincula-se em um processo educacional
definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços
educacionais especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar,
suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de
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modo a garantir a educação escolar e promover o desenvolvimento das
potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais
especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica.
Na formação do professor, serão necessários conhecimentos que caracterizam
outras e diferentes formas de aprender, rompendo com a concepção de que há
apenas uma modalidade de aprendizagem, respeitando individualidades e tempos
de aprendizagem.
Nas dimensões do poder público, encontram-se ações que podem contemplar
serviços de saúde e assistência capazes de garantir acesso e direito a todos os
cidadãos.
Dentro dessa instituição escolar faz-se necessário a construção de uma rede de
formação de professores, alunos e comunidade, para conviver com o crescente
processo da inclusão, não por força de lei, mas pela ação de humanizar a educação
escolar, pode-se dizer que uma sociedade organizada surge também a partir de uma
escola que congrega a democracia, a participação, o controle e a alternância de
autoridade, para qualificar atitudes que transformem homens em cidadãos.
As disposições necessárias para o atendimento aos educandos com deficiências,
bem como a organização e a operacionalização dos currículos devem constar no
projeto pedagógico, devendo ser respeitadas, além das diretrizes curriculares
nacionais de todas as etapas e modalidades da educação básica, as normas do
respectivo sistema de ensino.
A estrutura curricular deve ser coerente com a proposta pedagógica elaborada pela
equipe escolar e deve ter a participação da família, ouvindo-se os especialistas da
área, se for o caso.
A inclusão educacional de pessoas com deficiência atende ao princípio da
flexibilização, para que o acesso ao currículo seja adequado às condições dos
discentes, respeitando seu caminhar próprio e favorecendo seu progresso escolar,
complementando-se, quando necessário, com atividades que possibilitem ao aluno
com deficiência ter acesso ao ensino, à cultura, ao exercício da cidadania e à
inserção social com qualidade.
1.4.1.2 Diagnóstico
A Educação Inclusiva representou um grande avanço em relação aos
movimentos anteriores destinados ao tratamento das pessoas com deficiências
e ao princípio de uma escola para todos, principalmente em termos
legislativos. Porém, ainda hoje, as escolas públicas encontram dificuldades
pedagógicas e administrativas para promover um ensino de qualidade aos alunos
com deficiência.
Nas escolas municipais de Nova Canaã atende aproximadamente60 alunos com
necessidades especiais matriculados em salas regulares, desses cerca de 23 alunos
não possui laudos que comprova sua deficiência.
A rede municipal de ensino não possui infraestrutura adequada para o atendimento
de aluno especiais e nem profissionais especializados ou capacitados para atender
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as salas de recurso em funcionamento no município. Essa realidade prolonga por
vários anos e sabemos que para mudá-la a luta será grande.
A APAE - Associação de Pais e Amigos de Excepcionais tem apresentado um papel
fundamental no atendimento de pessoas com necessidades especiais no município
de Nova Canaã do Norte, conta com o apoio da Secretaria Municipal de Educação.
O índice de matrícula caiu 35% entre os anos de 2010 à 2014.
Tabela 14: Número de matrículas na APAE entre os anos de 2010 à 2014.

2010

2011

54
ALUNOS

30
ALUNOS

Tabela 14
Matricula APAE
2012
32
ALUNOS

2013

2014

38
ALUNOS

40
ALUNOS

Fonte EDUCACENSO E INEP – 2010 á 2014

Gráfico 25: Proporções de matrículas na APAE.

O Plano Municipal de Educação deve contemplar adaptações das escolas
municipais para o melhor atendimento dos alunos com necessidade especiais e a
contratação ou efetivação de profissionais para atuar na área.
1.4.2 Educação de Jovens e Adultos – EJA
ALDB 9.394/96, no artigo 37, enfatiza a garantia ao jovem e a pessoa adulta
do direito legal à educação: “A educação de jovens e adultos será destinada àqueles
que não tiveram acesso ou oportunidade de estudos no Ensino Fundamental e
Médio na idade própria”. Tal afirmação esclarece o potencial de educação inclusiva
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e compensatória que essa modalidade de ensino possui. É importante destacar
que a educação para todos, em termo de legalidade é uma garantia, porém uma
educação que perceba as diferenças entre as modalidades de ensino, tratando cada
uma com especificidade ainda continua sendo um desafio. Mesmo o município
traçando o seu plano de trabalho de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação de Jovens e Adultos e tendo como referência a Proposta
Curricular – 1° e 2° segmentos, ainda se percebem aspectos que no âmbito
local carecem de uma elaboração mais contextualizada, como grade disciplinar
flexível, compreensão de que a EJA é parte integrante do projeto educativo da
escola em que se insere e metodologia adequada à realidade do estudante. Esses
fatores podem contribuir para que seja efetivada uma educação que realmente
contemple jovens e adultos que se encontram à margem dessa “regularidade”
educacional.
1.4.2.1 Diagnóstico
Com o objetivo de minimizar o índice de analfabetismo o município assinou o termo
de adesão ao Programa Brasil Alfabetizado, cujo objetivo é promover a superação
do analfabetismo entre jovens com 15 anos ou mais, adultos e idosos e contribuir
para a universalização do Ensino Fundamental no Brasil. Sua concepção reconhece
a educação como direito humano e a oferta pública da alfabetização como porta
de entrada para a educação e a escolarização das pessoas ao longo de toda a vida.
Entre os anos de 2010 à 2014 a etapa EJA era oferecida em Nova Canaã do Norte
pela Rede Estadual e Rede Municipal de Ensino com a oferta do EJA Fundamental e
EJA Médio.
Tabela 15: Número de matrículas na modalidade do EJA entre os anos de 2010 à
2014.
Tabela 15
Total de Matrículas no Município -2010 á 2014
Ano Rede
EJA
EJA
Total Matricula
Fund.
Médio
12
Municipal
441
2010

2011

2012

2013
2014

Estadual

216

213

Municipal

13

Estadual

216

240

Municipal

8

****

Estadual

172

204

Municipal

****

****

Estadual

116

237

Municipal

****

****

469

384
353
303
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Estadual

115

188

Fonte EDUCACENSO E INEP – Censo Escolar 2010 á 2014

O número de matrículas no EJA Fundamental entre os anos de 2010 à 2014 caiu em
uma taxa de 99,1%, já o EJA Médio a taxa de queda foi 26%.
Gráfico 26: Número total de matrículas na etapa EJA Fundamental e EJA Médio
entre os anos de 2010 à 2014.
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A queda no número de matrículas total no EJA caiu entre os anos de 2010 à 2014.
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1.4.3 Educação do Campo
Embora a escola do campo já tenha percorrido um longo percurso e
alcançado algumas melhorias, e até existam algumas políticas específicas
para o setor, ainda há muito a ser alcançado. É essencial que a educação
possa possibilitar, no seu processo, uma formação humanística, solidária e
cooperativa, para a intervenção na realidade dos sujeitos, no sentido de uma
possível reversão no quadro social vigente, tendo como referência experiências
inovadoras de educação formal e informal. Sendo a educação um processo
reconstrutivo de formação humana, essa formação deve levar em
consideração as condições culturais, econômicas, sociais e geográficas em que
se encontra a pessoa. Ser desenvolvida em uma perspectiva universal, mas, ao
mesmo tempo, valorizando as características próprias de cada realidade. Essa
orientação é de fundamental importância para o crescimento da qualidade da
educação, enquanto meio de emancipação social e conquista da cidadania.
1.4.3.1 Diretrizes
O Plano Nacional de Educação recomenda que os Planos Municipais de
Educação, com exceção dos municípios totalmente urbanizados, deverão ter,
necessariamente, um capítulo sobre a Educação Rural, com o objetivo de se
construir identidade de educação rural.
A educação para o público rural não deve ter a característica de tratá-la como um
problema. Deve-se trabalhar especificamente para garantir o acesso e a
permanência dos educandos, considerando a dispersão espacial dos alunos no meio
rural, a questão do transporte escolar deve ser considerada com extrema
atenção, além de eventuais problemas de impontualidade e infrequência
determinados pelas distâncias ou situações momentâneas do trabalho rural.
A questão do trabalho infantil deve ser refletida com os alunos e suas famílias. É
preciso garantir uma proposta de desenvolvimento da escola do campo que
leve em conta a identidade cultural dos grupos que ali produzem sua vida, numa
compreensão de que o campo hoje, não é sinônimo só de agricultura ou de
pecuária. Nesse sentido, a escolado campo deve ser vinculada à cultura
produzida pelas relações sociais mediadas pelo trabalho rural.
Faz-se necessário, garantir recursos que sejam utilizados em benefício dos
trabalhadores do campo e dos educadores em geral. A ação pedagógica deve
trabalhar a realidade do aluno de forma integrada, de modo a completar a
formação global do sujeito. Isso implica uma educação com base nas
diferentes fases da vida, abraça também a Educação de Jovens e Adultos
que deve proporcionar à formação profissional, com vistas ao desenvolvimento
sustentável e solidário, valorizando o meio ambiente e proporcionando aos
profissionais
da
área de
produção,
oportunidades
de atualizar seus
conhecimentos por meio de parcerias. É imprescindível que o Município
reconheça sua identidade rural, tanto nos aspectos culturais, quanto nos
econômicos, redefinindo, através de censo educacional, as escolas rurais e
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urbanas. A proposta curricular deve promover a integração deste grupo de
educandos especificamente com os grupos urbanos, porém considerando a
experiência dos grupos rurais como conhecimento importante, rico e capaz de
contribuir para o processo de conhecimento como um todo.
A população rural brasileira ainda é expressiva, embora as estatísticas apontem
que ela tem diminuído a cada ano. O Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), por meio do Censo de 2010, mostra que 29.852.986 de
brasileiros/as vivem na zona rural. Esse número equivale a 15,65% do total geral da
população de 190.732.694 de pessoas.
1.4.3.2 Diagnóstico
No município de Nova Canaã de acordo com o IGBE de 2010 possuía cerca5.311
habitantes em áreas da zona rural, o que representa cerca de 40% de sua
população neste ano e como vimos anteriormente o êxodo rural vem crescendo no
município e necessita de novas políticas públicas para mudar essa realidade.
Das 11 escolas do município 7 estão localizadas na zona rural, sem falar de alunos
que moram em localidades consideradas rurais e frequentam escolas da zona
urbana. A maioria das escolas do município está localizada na zona rural,porém
nenhuma delas tem em seu currículo disciplinas voltadas para a Educação do
Campo. A partir deste plano, novas diretrizes poderão surgir para a reformulação
dos currículos das escolas consideradas do campo, começando pela renovação de
autorização de funcionamento das escolas do município.
1.4.4 Educação Integral
Na perspectiva de traçar metas para o melhor desempenho dos estudantes, o
município de Nova Canaã fez adesão ao Programa Mais Educação, instituído
pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e pelo Decreto n° 7.083, de 27 d e janeiro de
2010, que integra as ações do Plano de Desenvolvimento da Educação –PDE,
como uma estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação da jornada
escolar e a organização curricular, na perspectiva da Educação Integral.
Este Programa trata-se da construção de uma ação intersetorial entre as políticas
públicas educacionais e sociais, contribuindo desse modo, tanto para a
diminuição das desigualdades educacionais, quanto para a valorização da
diversidade cultural brasileira. Dele fazem parte os Ministérios da Educação,
Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Ciência e Tecnologia, Esporte,
Meio Ambiente, Cultura, Defesa e a Controladoria Geral da União. Uma vez que a
Educação Integral, associada ao processo de escolarização, pressupõe a
aprendizagem conectada à vida e ao universo de interesses e de
possibilidades das crianças, adolescentes e jovens, tal estratégia promove a
ampliação de tempos, espaços, oportunidades educativas e o compartilhamento
da tarefa de educar entre os profissionais da educação e de outras áreas, as
famílias e diferentes atores sociais, sob a direção da escola, coordenação e dos
professores.
46
Av. São Paulo, 89 - Centro – Caixa Postal 01 - 78515-000 - Nova Canaã do Norte - Mato Grosso Fone: (66)
3551-1070 / 1274 – Fax: 3551-1663 - pm.canaa@uol.com.br – www.novacanaadonorte.mt.gov.br

PREFEITURA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.238.912/0001-94

1.4.4.1 Diagnóstico
O município de Canaã desenvolve ações pelo Programa Mais Educação desde
2013, com efetivo exercício no ano de 2014 atendendo inicialmente no referido ano,
um público de aproximadamente 400estudantes distribuídos entre 2 escolas da
Rede Municipal de Ensino a Escola Municipal Novo Paraíso e a Escola Municipal
São Manuel ambas localizadas na zona rural do município. Apesar das ações já
desenvolvidas, são muitos os desafios a serem vencidos, ainda na década de
vigência do presente plano, como:


Nível insatisfatório de aprendizagem dos estudantes;



Fragilidade na qualificação técnico-pedagógica do corpo docente;



Carência de profissionais da área de
psicopedagogia
que
atuem
efetivamente orientando o corpo docente e as famílias, no tocante ao
redirecionamento
de atividades que impulsionem a vida escolar dos
estudantes;



Quantitativo insuficiente de profissionais voltados ao diagnóstico e tratamento
de estudantes e professores que apresentem comprometimentos psicológicos
e situações de vulnerabilidade social;



O alheamento de grande parte das famílias no sentido de não se portarem
como sujeitos responsáveis também pela aprendizagem seus filhos;



Dificuldade, por parte da escola, de aproximar as famílias das questões
relacionadas à vida escolar dos filhos, conselho escolar e também nas
demais questões que permeiam o ambiente educacional;



Degradação do patrimônio físico escolar;



Insuficiência de espaços adequados para práticas de Educação Física e
demais oficinas;



Insuficiência e inadequação dos espaços para funcionamento das escolas.

1.4.5 Educação Superior
ALDB em seu artigo 43, a Educação Superior tem por finalidade: estimular a
criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento
reflexivo; formar pessoas diplomadas nas diferentes áreas de conhecimento,
aptas para a inserção em setores profissionais e para a participação no
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desenvolvimento da sociedade brasileira; incentivar o trabalho de pesquisa e
investigação científica, visando o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da
criação e difusão da cultura; promover a divulgação de conhecimentos
culturais, científicos e
técnicos;
suscitar o
desejo
permanente
de
aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente
concretização; e estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente.
A Educação Superior no Brasil enfrenta sérios problemas, o primeiro deles diz
respeito à cobertura de atendimento das modalidades de ensino, juntamente com a
educação infantil, que oferece menor índice de atendimento à população em 2001,
apenas 13% dos jovens de 18 à 24 anos tiveram acesso ao ensino superior. A taxa
de escolarização no ensino superior tem sido inferior a diversos países da América
do Sul, e esta situação é incompatível com a posição de liderança econômica do
país.
1.4.5.1 Ensino Superior
O Ensino superior não se refere apenas aos cursos de graduação, mas abrange
além destes, os cursos sequenciais por campo de saber compreendido como
pós-graduação sendo cursos de especialização,
mestrado
e doutorado,
aperfeiçoamento e outros; e cursos de extensão que são abertos a candidatos/as
que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições de
ensino.
Em Nova Canaã entre os alunos de 18 à 24 anos, 10,80% estavam cursando o
ensino superior em 2010, 0,80% em 2000 e 0,00% em 1991.
Gráfico 27: Fluxo de frequência no Ensino Superior no ano de 2010.

1.4.5.1.1 Diagnóstico
No município de Nova Canaã do Norte/MT, não há oferta de Ensino Superior, porém
o município vizinho de Colíder/MT, oferece diversos cursos de graduação e pósgraduação. Em Colíder há Campus da Universidade Estadual de Mato Grosso 48
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UNEMAT, Polo da Universidade Aberta do Brasil – UAB/UFMT, Cursos a Distância
oferecidos por Universidades particulares, Cursos Presenciais oferecidos por
Universidade Particular, com isso os universitários de Nova Canaã do Norte
deslocam-se até Colíder.
Os cursos oferecidos são os mais diversos como Licenciatura em Letras com
especialização em Espanhol ou Inglês, Pedagogia, Direito, Administração, História,
Geografia, Pedagogia Infantil, Ciências Contábeis entre outros.
O número de vagas é grande e todos os anos são oferecidas diversas
oportunidades de ingresso ao Nível Superior por meio de vestibulares e nota do
ENEM.
Em média 200 pessoas de Nova Canaã do Norte estão matriculadas em cursos de
graduação e pós-graduação na cidade de Colíder e com o apoio da Prefeitura
Municipal todos os dias é oferecido transporte universitário.
Não há informações concretas de quantas pessoas fazem e concluam cursos EaD,
mas grande parte dos professores são formados por cursos a distância.
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V
IDEB
ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA
OIDEB (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foi criado pelo INEP
(Instituto Nacional de Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em
2007, com o objetivo de medir a qualidade da rede de ensino nas escolas
brasileiras. O índice é calculado com base nas taxas de rendimento escolar
(indicadas pelos índices de aprovação e evasão) e médias de desempenho dos
alunos nos exames padronizados aplicados pelo INEP. Os índices de aprovação
são obtidos a partir dos dados do Censo Escolar realizado anualmente pelo
INEP e as médias de desempenho utilizadas são aquelas observadas na Prova
Brasil (para IDEBs de escolas e municípios) e do SAEB(no caso dos IDEBs dos
estados e nacional). Para os cálculos utiliza-se uma escala de 0 a 10.
Desse modo, esse índice reúne, em um só indicador, dois conceitos
igualmente importantes para a qualidade da educação: fluxo escolar e médias
de desempenho nas avaliações.
Para que o IDEB de uma escola ou rede cresça é preciso garantir que os
alunos aprendam, não repitam o ano e tenham uma frequência regular. Por isto,
mais do que um indicadores tatístico, ele pode ser utilizado como um
diagnóstico atualizado da situação educacional e como um parâmetro para a
projeção de metas orientadoras às ações voltadas ao aumento da qualidade de
ensino.
1. IDB Brasil, Mato Grosso e Nova Canaã do Norte
O Brasil verifica o índice de aprendizagem e estabelece metas para a
educação através do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica.
As novas concepções educacionais quanto à gestão dos Sistemas de Ensino nos
remetem a uma articulação nacional, estadual e municipal em busca do ensino
público de qualidade com foco na permanência com sucesso de todos os
alunos no Ensino Fundamental. O Governo Federal lançou o IDEB – Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica, consolidando a Prova Brasil e dados do
Censo Escolar entre outros indicadores, a fim de traçar metas mais ofensivas
para melhoria do ensino público pactuadas no PDE – Plano de Desenvolvimento
da Educação e no Compromisso Todos pela Educação.
Ao analisar o IDEB da Rede Municipal de Nova Canaã observa-se que, de modo
geral, o município tem buscado alcançar as metas estabelecidas pelo
Ministério da Educação, conforme Tabela 9 e 10. No entanto, torna-se
fundamental atentar para as médias alcançadas por cada estabelecimento de
ensino, visto que há escolas cujas médias encontram-se abaixo da projeção.
O IDEB apresentado a seguir é dos anos de2005, 2007, 2009, 2011, 2013 e
Projeções para o Brasil, Mato Grosso e Nova Canaã do Norte para 2021.
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Tabela 16:IDEBAnos Iniciais entre os anos 2007, 2009, 2011 e 2013 e projeções
para 2021 a nível Brasil, Mato Grosso e Nova Canaã.
Tabela 16

IDEB do Ensino Fundamental– Anos Iniciais
IDEB Observado

Metas

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021
Brasil

3.8

Mato Grosso

3.6

Nova Canaã

4.0

4.2

4.6

5.0

5.2

3.9

4.2

4.6

4.9

6.0

4.4

4.9

5.1

5.3

3.7

4.0

4.4

4.7

5.9

4.5

4.9

4.9

5.6

4.1

4.9

4.0

4.4

6.2

Os resultados marcados em verde referem-se ao IDEB que atingiu a meta.
Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado

Gráfico 28: IDEB alcançado dos Anos Iniciais nos anos de 2007 á 2013 a nível
Brasil, Mato Grosso e Nova Canaã do Norte.
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O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica de Nova Canaã do Norte
observado na tabela e gráfico acima para os anos iniciais em 2007, 2009, 2011 e
2013atingiu as metas projetadas para os anos e apresenta um índice acima da
média Brasil e do estado de Mato Grosso, ficando abaixo do IDEB estadual
somente no ano de 2011.
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Tabela 17: IDEB Anos Finais entre os anos 2007, 2009, 2011 e 2013 e projeções
para 2021 a nível Brasil, Mato Grosso e Nova Canaã.
Tabela 17

IDEB do Ensino Fundamental– Anos Finais
IDEB Observado

Metas

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021
Brasil

3.5

3.8

4.0

4.1

4.2

3.5

3.7

3.9

4.4

5.5

Mato Grosso

3.1

3.8

4.3

4.5

4.4

3.1

3.3

3.5

3.9

5.1

Nova Canaã

3.5

4.1

4.8

4.6

4.6

3.5

3.7

4.0

4.4

5.5

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado

Gráfico 29: IDEB alcançado dos Anos Finais nos anos de 2007 à 2013a âmbito de
Brasil, Mato Grosso e Nova Canaã.
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OIDEB de Nova Canaã observado para os anos finais atingiu as metas nos anos
de 2007, 2009, 2011 e 2013e apresenta um índice acima da média nacional e
estadual.
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Tabela 18: IDEB Ensino Médio entre os anos2007, 2009, 2011 e 2013 e projeções
para 2021 a nível Brasil e Mato Grosso.
Tabela 18

IDEB do Ensino Médio
IDEB Observado

Metas

2005 2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2021
Brasil

3.4

3.5

3.6

3.7

3.7

3.4

3.5

3.7

3.9

5.2

Mato Grosso

3.1

3.2

3.2

3.3

3.0

3.1

3.2

3.4

3.7

4.9

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado

OIDEB do ensino médio do Estado de Mato de Grosso é observado que no ano de
2011 não atingiu a meta para o ano, a nível Brasil não foi atingido a meta de 2013 .
Para as escola estaduais do município segue-se as metas do estado e o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica é realizado por meio do ENEM.
2. IDEB do Ensino Fundamental Nova Canaã do Norte - Anos Iniciais por
Unidade Escolar
Tabela 19:IDEB – Anos Iniciais alcançados pelas escolas municipais e escola
estadual do município de Nova Canaã e as projeções a serem alcançadas nos anos
de 2015, 2017, 2019 e 2021.
Tabela 19

IDEB – Escolas do município – Anos Iniciais
Escolas
E.M Edson Ferreira
de Carvalho

IDEB Observado

2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

4.4

4.7

4.9

E.M Novo Paraíso
E.E Nova Canaã
E.M São Manuel
E.M Ouro Branco

Metas

5.8

4.4

4.7

5.1

5.4

6.1
5.0

5.3

4.3

4.9

4.2

4.0

5.0

4.4

5.1

5.4

2021

5.6

5.9

6.2

6.4

6.3

6.5

6.8

7.0

4.0

4.3

4.7

5.0

5.3

5.5

5.8

6.1

3.7

4.0

4.4

4.7

5.0

5.3

5.6

5.9

4.3

4.6

5.0

5.3

5.6

5.8

6.1

6.3

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado
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Gráfico 30:IDEB – Anos Iniciais alcançado pelas escolas do município e a projeção
para os próximos anos.
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3. IDEB do Ensino Fundamental Nova Canaã do Norte - Anos Finais por
unidade escolar
Tabela 20: IDEB -Anos Finais alcançado pelas escolas municipais e estadual do
município de Nova Canaã.
Tabela 20

IDEB – Escolas do município – Anos Finais
Escolas
E.M Edson Ferreira
de Carvalho

IDEB Observado

Metas

2007 2009 2011 2013 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019

4.4

E.M Novo Paraíso

5.0

4.8

4.8

3.8

4.4

4.4

4.3

4.6

3.4

4.4
3.9

E.E Nova Canaã

3.7

4.4

E.M São Manuel

4.0

3.6

E.M Ouro Branco

3.9

4.8

4.5

4.1

4.3

2021

4.5

4.9

5.3

5.5

5.8

6.0

4.0

4.3

4.6

4.9

5.1

5.4

3.5

3.8

4.2

4.6

4.9

5.1

5.4

3.2

3.4

3.6

4.0

4.4

4.7

4.9

5.2

3.7

3.9

4.2

4.6

4.9

5.2

5.4

5.7

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado
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Gráfico 31:IDEB – Anos Finais,alcançado pelas escolas no município e a projeção
para os próximos anos.
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Como se pode observar, algumas unidades escolares em diferentes anos não são
apresentadas o IDEB, justifica-se que as mesmas não atendiam os requisitos
exigidos pelo MEC.
As escolas do município de Nova Canaã no IDEB – Anos Iniciais e Anos Finais tem
se esforçado para alcançar um desenvolvimento educacional de qualidade, vemos
esse esforços através das metas estabelecidas pelo Ministério da Educação
atingidas e superadas pelas escolas do município.
Para que todas as escolas atinjam as metas projetadas é necessário um maior
esforço de todos envolvidos na educação do municípios.
A análise crítica acerca desses dados certamente poderá constituir-se em um
dos fundamentos do trabalho da Secretaria de Educação com vistas ao
planejamento e gestão de políticas públicas direcionadas sistematicamente para a
melhoria da qualidade da educação na Rede Municipal de Ensino.

VI
FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
1. Profissionais da Educação
A luta pela qualidade da educação pública não é algo recente. Na década de1920,
com a fundação da Associação Brasileira de Educação (ABE), o tema adquiriu
visibilidade com o lançamento do "Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova", em 1932. Já em meados da década de 1950, foi lançada a Campanha em
Defesa da Escola Pública, na fase final da tramitação do projeto de Lei de Diretrizes
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e Bases da Educação Nacional (LDB) de n° 4.024/61. Entre esses momentos
de visibilidade da questão, também é importante citar as Conferências de Educação
da década de 1980 e o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública,
movimentos sociais que no bojo do processo de redemocratização do país,
contribuíram com o processo político que desaguou na Constituição Federal
(CF) de 1988 e na nova LDB nº 9394/1996 que tornou obrigatório o processo de
elaboração de um Plano Nacional de Educação (PNE), o Congresso Nacional em
1996 e 1997 propuseram uma proposta alternativa de PNE, encaminhado
como projeto de lei (PL) nº 4.155, concorrendo com um segundo projeto de lei
encaminhado pelo Poder Executivo, PL nº 4.173.
Este projeto ficou em tramitação nos anos de 1998 a 2000, entre a Câmara de
Deputados e Senado, tornaram-se o projeto de lei que instituiu o PNE nº 10.172 que
vigorou nos anos 2001 – 2011. Todo esse processo retrata os esforços para a
construção de uma política educacional que favorecesse a redemocratização
da educação pública, valorizando os profissionais que dela fazem parte, dando
obrigatoriedade às outras instâncias (estados e municípios) a também
elaborarem suas políticas de educação.
Nesse contexto, a LDB nº 9.394/96, em seus artigos 61 a 67, dá destaque ao que
estava previsto no inciso V do art. 206 da Constituição Federal, no que diz
respeito à valorização dos profissionais da educação. Nesses artigos são
estabelecidas diretrizes para a formação dos profissionais da educação básica, para
o exercício das funções de docência e de suporte pedagógico à docência, e para a
elaboração dos estatutos e planos de carreiras para o magistério público,
prevendo a progressão funcional com base na titulação ou habilitação e na
avaliação de desempenho.
A valorização dos trabalhadores da educação perpassa três eixos interligados
entre si: GESTÃO – FORMAÇÃO – CARREIRA, cada eixo desdobra-se em outras
vias também interligadas. Para situar e estabelecer os pontos prioritários desta
política apresenta-se o contexto geral e os fundamentos da valorização destes
trabalhadores.
A valorização da carreira dos professores brasileiros passa pela elevação do nível
salarial, e também por um conjunto de instrumentos que aperfeiçoem as
condições de exercício profissional. No entanto, em 2008, foi sancionada a lei
11.738, conhecida como Lei do Piso, que institui o Piso Salarial Nacional para os
profissionais do Magistério Público da Educação Básica.
2. Diagnóstico
A Lei nº 776 de 14 de Maio de 2010 cria o Plano de Cargos, Carreira e Salários dos
Profissionais da Educação Básica do Município de Nova Canaã do Norte/MT, que
tem como objetivo reformular a carreira dos Profissionais da Educação da Rede
Municipal de ensino,tendo por finalidade organizá-la, estruturá-la e estabelecer as
normas sobre o regime jurídico de seu pessoal com eficiência e eficácia.
O plano abrange todos os Profissionais da Educação Básica que exercem atividades
de docência ou suporte pedagógico direto a tais atividades, incluído as de
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coordenação pedagógica, de direção escolar, Funcionários: Técnico Administrativo
Educacional, Técnico de Desenvolvimento Infantil e Apoio Administrativo
Educacional, que desempenham atividades na Rede Municipal de Ensino.
Lei 776/2010 em seu Artigo 4º constitui os cargos na rede municipal de ensino que
diz: A carreira dos Profissionais da Educação Básica é constituída de 04 cargos:
I. Professor: composto das atribuições inerentes às atividades de docência, de
coordenação e orientação pedagógica e de direção da Unidade Escolar.
II. Técnico Administrativo Educacional - composto de atribuições inerentes às
atividades de escrituração escolar, de multi meios didáticos e outras que
exijam formações específicas;
III. Apoio Educacional: composto de atribuições inerentes às atividades de
nutrição escolar, de manutenção de infraestrutura, vigilância e de transporte,
IV.

Técnico em Desenvolvimento Infantil: composto de atribuições inerentes as
atividades auxiliares e de apoio aos professores no atendimento das crianças
nas escolas de Educação Infantil, assegurando o bem estar e o
desenvolvimento das mesmas.

Tabela 21: Número de profissionais da educação do município de Nova Canaã do
Norte nos anos de 2010à 2014, tendo o mês de fevereiro como referência para o
levantamento.
Tabela 21
Profissionais Educação
Ano

Professores

Apoio
Administrativos

Técnicos
Administrativos

2010
2011
2012
2013
2014
2015

66
100
93
120
124
124

******
******
71
83
77
78

******
******
9
10
10
10

Técnico de
Desenvolvimento
Infantil

******
******
3
20
24
21
Recursos Humanos

Até o ano de 2011 os profissionais dos cargos de Apoio Administrativo e Técnico
Administrativo eram contabilizados juntos aos profissionais do poder executivo e não
havia profissionais de Técnico de Desenvolvimento Infantil concursados no ano.
No que diz respeito à valorização dos Profissionais da Educação as tabelas abaixo
mostra os níveis e classes salariais dos Profissionais em Nova Canaã de acordo
com a Lei Municipal Nº 999/2014 que concede o reajuste salarial para todos os
profissionais da educação de Nova Canaã do Norte no ano de 2014, sendo que a
tabela dos professores foi atualizada com reajuste do piso salarial de 13, 01% .
57
Av. São Paulo, 89 - Centro – Caixa Postal 01 - 78515-000 - Nova Canaã do Norte - Mato Grosso Fone: (66)
3551-1070 / 1274 – Fax: 3551-1663 - pm.canaa@uol.com.br – www.novacanaadonorte.mt.gov.br

PREFEITURA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.238.912/0001-94

Tabela 22: Tabela salarial dos Profissionais da Educação de Nova Canaã.
Tabela 22
Nível Salarial dos Profissionais da Educação
TABELA - 2015 - 13,01%
ANEXO I – PROFESSORES
NÍVEL

INDICE

CLASSE A

CLASSE B

CLASSE C

CLASSE D

1

1,00

1470,20

2205,30

2499,34

2969,80

2

1,06

1558,41

2337,62

2649,30

3147,99

3

1,12

1646,62

2469,94

2799,26

3326,18

4

1,19

1749,54

2624,31

2974,21

3534,07

5

1,26

1852,45

2778,68

3149,17

3741,95

6

1,34

1970,07

2955,10

3349,12

3979,54

7

1,42

2087,68

3131,53

3549,06

4217,12

8

1,5

2205,30

3307,95

3749,01

4454,71

1,59

2337,62

3506,43

3973,95

4721,99

10

1,69

2484,64

3726,96

4223,88

5018,97

11

1,79

2631,66

3947,49

4473,82

5315,95

12

1,89

2778,68

4168,02

4723,75

5612,93

9

ANEXO II - TÉCNICO ADMINISTRATIVO PROFISSIONALIZADO
NÍVEL

INDICE

CLASSE A

CLASSE B

CLASSE C

CLASSE D

1

1,00

1300,95

1951,43

2211,62

2627,92

2

1,06

1379,01

2068,51

2344,31

2785,59

3

1,12

1457,06

2185,60

2477,01

2943,27

4

1,19

1548,13

2322,20

2631,82

3127,22

5

1,26

1639,20

2458,80

2786,63

3311,18

6

1,34

1743,27

2614,91

2963,56

3521,41

7

1,42

1847,35

2771,02

3140,49

3731,64

8

1,5

1951,43

2927,14

3317,42

3941,88

9

1,59

2068,51

3102,77

3516,47

4178,39

10

1,69

2198,61

3297,91

3737,63

4441,18

11

1,79

2328,70

3493,05

3958,79

4703,98

12

1,89

2458,80

3688,19

4179,95

4966,77
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ANEXO III - APOIO ADMINSTRATIVO
EDUCACIONAL e TÉCNICO E
DESENVOLVIMENTO INFANTIL PROFISSIONALIZADO
NÍVEL

INDICE

CLASSE A

1

1,00

1300,95

2

1,06

1379,01

3

1,12

1457,06

4

1,19

1548,13

5

1,26

1639,20

6

1,34

1743,27

7

1,42

1847,35

8

1,5

1951,43

9

1,59

2068,51

10

1,69

2198,61

11

1,79

2328,70

12

1,89

2458,80

ANEXO IV - TECNICO ADMINISTRATIVO - NÃO
PROFISSIONALIZADO
NÍVEL

INDICE

CLASSE A

1

1,00

1052,46

2

1,06

1115,61

3

1,12

1178,76

4

1,19

1252,43

5

1,26

1326,10

6

1,34

1410,30

7

1,42

1494,49

8

1,5

1578,69

9

1,59

1673,41

10

1,69

1778,66

11

1,79

1883,90

12

1,89

1989,15

ANEXO V - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL e
TECNICO EM DESENVOLVIMENTO INFANTIL - NÃO
PROFISSIONALIZADO
NÍVEL

INDICE

CLASSE A

CLASSE B
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1

1,00

910,66

1052,46

2

1,06

965,30

1115,61

3

1,12

1019,94

1178,76

4

1,19

1083,69

1252,43

5

1,26

1147,43

1326,10

6

1,34

1220,28

1410,30

7

1,42

1293,14

1494,49

8

1,5

1365,99

1578,69

9

1,59

1447,95

1673,41

10

1,69

1539,02

1778,66

11

1,79

1630,08

1883,90

12

1,89

1721,15

1989,15

A carga horária dos profissionais da educação de Nova Canaã do Norte é de
30h/semanais para professores os demais profissionais.
Além do aspecto financeiro citado anteriormente, há questões relacionadas à
formação e a valorização do magistério que devem ser alvo de políticas públicas a
fim de corrigir as distorções que põem em risco a vida profissional daqueles que têm
um decisivo papel no progresso do país.O frequente desrespeito aos profissionais
do magistério tem provocado danos à sua saúde além da despersonalização e
falta de realização pessoal. A consequência é o baixo comprometimento com o
trabalho, adoção de comportamentos mecânicos e burocratizados e um
distanciamento emocional dos professores com seu alunado e, por fim, a desistência
da profissão.
VII
GESTÃO E FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO
Para cumprimento constitucional do direito a educação é necessária especial
atenção à gestão de recursos, que deve ser eficaz, eficiente, relevante e pertinente,
a fim de atender aos inúmeros desafios inerentes ao processo de desenvolvimento
sustentável da região. O diagnóstico, diretrizes, objetivos e metas para a educação
exige definição de custos e identificação dos recursos atualmente disponíveis, e das
estratégias para sua ampliação, seja por meio de criação de novas fontes, seja por
uma utilização mais racionalizada, seja pela constatação da necessidade de maior
investimento. Os percentuais constitucionalmente vinculados à manutenção e ao
desenvolvimento do ensino devem se constituir em referência e ponto de
partida para a formulação e implementação de metas educacionais.
Reforma tributária embutida na Constituição de 1988 reforçou a arrecadação de
impostos em geral e também sua destinação ou disponibilização para os Estados e
Municípios. A vinculação de recursos ao financiamento do ensino contribui para
assegurar o cumprimento das obrigações do Estado e das responsabilidades
das autoridades, no que se refere à educação. Uma primeira medida
60
Av. São Paulo, 89 - Centro – Caixa Postal 01 - 78515-000 - Nova Canaã do Norte - Mato Grosso Fone: (66)
3551-1070 / 1274 – Fax: 3551-1663 - pm.canaa@uol.com.br – www.novacanaadonorte.mt.gov.br

PREFEITURA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.238.912/0001-94

fundamental foi a vinculação de recursos à Manutenção e Desenvolvimento do
Ensino.
O art. 68 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB lista as fontes
de recursos públicos para a educação e o art. 69, baseado no art. 212 da CF,
estabelece que os municípios devam aplicar 25% (ou o que constar na Lei Orgânica
do Município) de sua receita própria na manutenção e desenvolvimento do ensino
público.
A Lei nº 11.494 de 20 de junho de 2007 regulamenta o Fundo de Manutenção e
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da
Educação - FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, altera a Lei no 10.195, de 14 de fevereiro de
2001, revoga dispositivos das Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996,
10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 5 de março de 2004, vem aperfeiçoar
e garantir o aumento de recursos para a Educação brasileira, beneficiando toda
a Educação Básica, em muitos casos insuficientes para um atendimento de
excelência.
1. Gastos com Educação
Os valos abaixo apresentados tratam-se dos valores aplicados no PNATE, PENAE e
PDDE no município de Nova Canaã.
Tabela 23: Valores do PNATE – Programa Nacional de Transporte Escolar, PENAE
– Programa Nacional de Alimentação Escolar, PDDE – Dinheiro Direto na Escola
entre os anos de 2010 à 2014.
Tabela 23
Valores do PNATE, PNAE E PDDE
Ano

Valores aplicados
no PNATE

Valores do PDDE
Custeio
Capital

Valores aplicados no
PNAE

2010 R$
194.235,48 R$
101.088,00
2011 R$
170.584,28 R$
112.320,00
2012 R$
183.152,52 R$
128.988,00
2013 R$
173.544,04 R$
157.420,00
2014 R$
157.579,16 R$
211.860,00
Fonte: Portal da Transparência Prefeitura Municipal

R$
R$
R$
R$
R$

80.200,47
115.011,75
50.481,48
49.774,00
61.330,45

R$
R$
R$
R$
R$

34.371,63
44.290,75
31.004,81
38.826,00
19.606,00

Os valores apresentados acimado PNATE e PNAE é soma de todos os valores da
Rede Municipal de ensino. Já os valores do PDDE é a soma das Redes Municipal e
Estadual de Ensino.
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Gráfico 32:Valores aplicados no PNATE e PNAE e PDDE – Custeio e Capital nos
anos de 2010 à 2014.
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2. Obras do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE
O FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação tem feito
investimentos nos municípios do Brasil e em Nova Canaã não é diferente, nos itens
abaixo veja o investimento do FNDE nos anos de 2010 à 2014.
Tabela 24:Obras do FNDE no município de Nova Canaã.

Ano
2010

Tipo de obra
0

2011

Implementação de
escolas para
Educação Infantil
Caminho da escola

Implantação de
2012 escolas para
Educação Infantil

Tabela 24
Obras do FNDE
Valor unitário
0
R$
R$
R$

Valor total
0

263.920,65
R$

879.680,65

R$

739.148,16

615.760,00
725.781,78
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R$

Apoio a creches
Implantação e
2013 adequação de
estruturas esportivas
Apoio a creches
Brasil Carinhoso

2014

R$

13.366,38
101.991,10

R$
R$

45.884,12
43.654,39

R$

101.991,10

R$

89.538,51

Fonte: Portal da Transparência e Prefeitura Municipal

Gráfico 33:Valores total de investimentos em obras do FNDE no município de Nova
Canaã nos anos de 2010 à2014.
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3.Custos Anuais
Os Recursos da Educação do Município de Nova Canaã do Norte da seguinte forma,
abaixo veja os valores:
25% -Valor que advém de alguns impostos arrecadados pelo município para a
educação;
Recursos do FUNDEB, assim distribuídos:
60% - Valor repassado pelo FUNDEB para pagamento de professores;
40%- Valor repassado pelo FUNDEB para pagamento de funcionários e manutenção
da educação;
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Tabela 25: Valor e total dos 25%, 60% e 40% no município de Nova Canaã nos
anos de 2010 à 2014.

Ano
2010
2011
2012
2013
2014

Tabela 25
Valor TOTAL -25%, 60% e 40%
Valor do 25%
Valor do 60%
Valor do 40%
R$
2.679.026,76
R$
2.316.864,23 R$
1.426.817,37
R$
4.655.510,33
R$
2.828.764,40 R$
1.570.175,41
R$
6.140.602,20
R$
3.721.332,53 R$
1.899.438,90
R$
5.079.504,01
R$
4.470.226,74 R$
1.692.636,11
R$
5.143.424,38
R$
5.028.621,65 R$
2.044.889,65

Fonte: Portal da Transparência e Prefeitura Municipal

Gráfico 34: Valores total dos 25%. 60% e 40% no município de Nova Canaã nos
anos de 2010 à 2014.
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5. Despesas com a Educação
Com a arrecadação de impostos e repasse pelo Governo Federal o município tem
suas despesas com a educação.
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Tabela 26:Despesas com o Transporte, Alimentação e Folha de Pagamentos nos
anos de 2010 à 2014 em Nova Canaã do Norte.
Tabela 26
Despesas com Transporte Alimentação e Folha de Pagamento
Ano
2010
2011
2012
2013
2014

Transporte

Alimentação

Folha de pagamento

R$

714.672,14

R$

116.801,40

R$

3.386.559,23

R$

642.416,30

R$

127.940,37

R$

4.346.605,70

R$

721.987,05

R$

158.030,38

R$

6.008.230,86

R$

718.109,60

R$

215.268,52

R$

6.620.522,69

R$

1.065.833,37
R$
356.620,04
R$
7.521.829,17
Fonte: Portal da Transparência e Prefeitura Municipal

Gráfico 35: Despesas total de Transporte, Alimentação e Folha de Pagamentos no
município entre os anos de 2010 à 2014.
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Gráfico 36:Despesas total com o Transporte, Alimentação e Folha de Pagamentos
no município entre os anos de 2010 à 2014.
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6. Receitas do Município
Constitucionalmente é destinado compulsoriamente o percentual de algumas
receitas do município para investimento em educação.
O quadro a baixo demonstra as receitas do município que são aplicadas na
Educação.
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Tabela

27:

Receitas

do

Município

nos

Receitas do Município - 2010
Recursos para Educação

Receitas
FPM

R$ 5.123.500,23

25%

IOF

R$

3.693,58

-------

LC 87/96

R$

34.280,04

25%

R$

ISSQN

R$

260.711,02

25%

R$

FUNDEB

R$ 3.309.829,03

100%

R$

ITBI

R$

25%

R$

201.419,98

R$

289.340,31

25%

8.570,01 ITR

R$

351.667,26

25%

65.177,76 IPTU

R$

112.136,14

25%

S/ R$

3.693,58

25%

3.309.829,03 IMPOSTO
OURO
50.355,00

25%

38,64

-------

LC 87/96

R$

34.876,08

25%

R$

ISSQN

R$ 6.137.168,27

25%

R$

1.534.292,07 IPTU

FUNDEB

R$ 3.804.787,94

100%

R$

3.804.787,94

ITBI

R$

25%

R$

52.649,40

R$ 4.696.528,21

25%

R$

374.145,50

25%

R$

659.936,55

25%

R$

140.887,72

25%

IPVA

8.719,02 ITR

R$ 6.426.748,71

25%

IOF

R$

4.079,57

-------

LC 87/96

R$

35.582,28

25%

R$

ISSQN

R$ 10.795.040,60

25%

R$

2.698.760,15 IPTU

FUNDEB

R$ 4.122.235,40

100%

R$

4.122.235,40

ITBI

R$

25%

R$

65.105,71

Outras Receitas
R$ 5.303.428,04

25%

-------

R$

426.736,14

25%

R$

645.835,91

25%

R$

134.398,01

25%

8.895,57 ITR

Receitas do Município - 2013
Recursos para Educação

Outras Receitas

FPM

R$ 6.911.699,11

25%

IOF

R$

19.073,01

-------

LC 87/96

R$

35.250,00

25%

R$

ISSQN

R$ 5.565.648,25

25%

R$

1.391.412,06 IPTU

FUNDEB

R$ 4.931.862,75

100%

R$

ITBI

R$

25%

R$

4.931.862,75 IMPOSTO
S/OURO
94.679,69

378.718,76

Receitas

R$ 5.870.568,69

25%

-------

R$

534.271,70

25%

R$

697.383,05

25%

R$

179.893,93

25%

R$

19.073,01

25%

8.812,50 ITR

Receitas do Município - 2014
Recursos para Educação

FPM

R$ 7.498.973,45

25%

IOF

R$

17.366,00

-------

LC 87/96

R$

34.889,64

25%

R$

ISSQN

R$ 4.427.078,80

25%

R$

1.106.769,70 IPTU

FUNDEB

R$ 5.640.083,44

100%

R$

5.640.083,44

ITBI

R$

25%

R$

93.412,71

373.650,83

R$

Outras Receitas
R$ 6.433.060,93

25%

-------

R$

625.007,77

25%

R$

827.251,46

25%

R$

174.527,19

25%

8.722,41 ITR

R$ 1.174.132,05
R$
93.536,38
R$ 164.984,14
R$
35.221,93

R$ 1.325.857,01
R$ 106.684,04
R$ 161.458,98
R$
33.599,50

R$ 1.467.642,17
R$ 133.567,93
R$ 174.345,76
R$
44.973,48
R$

4.768,25

Recursos Educação

1.874.743,36 ICMS
IPVA

923,40

Recursos Educação

1.727.924,78 ICMS
IPVA

R$

Recursos Educação

1.606.687,18 ICMS
IPVA

R$ 1.067.210,41
R$
72.335,08
R$
87.916,82
R$
28.034,04

Recursos Educação

1.560.534,57 ICMS

FPM

R$

Outras Receitas

-------

Receitas do Município - 2012
Recursos para Educação

Receitas

Recursos Educação

R$

IPVA

R$

260.422,84

2014.

-------

R$ 6.242.138,27

R$

Outras Receitas

à

25%

IOF

Receitas

2010

R$ 4.268.841,62

FPM

210.597,58

R$

de

1.280.875,06 ICMS

Receitas do Município - 2011
Recursos para Educação

Receitas

anos

R$ 1.608.265,23
R$ 156.251,94
R$ 206.812,87
R$
43.631,80

Valores disponibilizados pela Prefeitura Municipal de Nova Canaã do Norte
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ANEXO I
LEI Nº. 1029, DE 24 DE JUNHO DE 2015
Autor do Projeto de Lei: Comissão de Justiça e Redação da
Câmara de Vereadores.
Projeto de Lei n° 015/2015
SÚMULA: “PLANO MUNICIPAL DE
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

EDUCAÇÃO - PME E

A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Canaã do Norte, Estado de Mato Grosso
aprovou e eu, Vicente Gerotto de Medeiros, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º É aprovado o Plano Municipal de Educação - PME, com vigência por 10 (dez)
anos, a contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo, com vistas ao
cumprimento do disposto no art. 214 da Constituição Federal.
Art. 2º O Plano Municipal de Educação, constitui-se a partir da sanção da Lei Nº
13.005 de 25 de Junho de 2014 que institui o Plano Nacional de Educação.
Art. 3º São diretrizes do PME/NC:
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 município;
VIII - Valorização dos (as) profissionais da educação;
IX - Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental.
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Art. 4º As metas previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no prazo de vigência
deste PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e estratégias
específicas.
Art. 5º As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ter como referência, o censo
demográfico e os censos nacionais da educação básica mais atualizados,
disponíveis na data da publicação desta Lei.
Parágrafo Único. O poder público buscará ampliar o escopo das pesquisas com fins
estatísticos de forma a incluir informação detalhada sobre o perfil das populações de
4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência.3
.005, DE 25 D
Art. 6º A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de
monitoramento contínuo, atualizações e de avaliações periódicas a cada 3(três)
anos, realizados pelas seguintes instâncias:
I – Secretaria Municipal de Educação – SME;
II – Conselho Municipal de Educação – CME;
III – Comissão Coordenadora instituída pelo Decreto Municipal Nº 51/2014;
§ 1º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput:
I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios
institucionais da internet, em jornais e outros;
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.
§ 2º A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PME, o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP publicará
estudos para nós aferirmos a evolução no cumprimento das metas estabelecidas no
Anexo desta Lei, com informações organizadas por ente federado e consolidadas
em âmbito nacional, tendo como referência os estudos e as pesquisas de que trata o
art. 5º, sem prejuízo de outras fontes e informações relevantes.
§ 3º A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no
terceiro ano de vigência do PME e poderá ser ampliada por meio de lei para atender
às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas.
§ 4º O investimento público em educação a que se refere o inciso VI do art. 214 da
Constituição Federal e a meta 19 do Anexo desta Lei engloba os recursos aplicados
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na forma do art. 212 da Constituição Federal e do art. 60 do Ato das Disposições
Constitucionais Transitórias, bem como os recursos aplicados nos programas de
expansão da educação profissional e superior, inclusive na forma de incentivo e
isenção fiscal, as bolsas de estudos concedidas no Brasil e no exterior, os subsídios
concedidos em programas de financiamento estudantil e o financiamento de
creches, pré-escolas e de educação especial na forma do art. 213 da Constituição
Federal.
§ 5º Será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em acréscimo
aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, além de
outros recursos previstos em lei, a parcela da participação no resultado ou da
compensação financeira pela UHE Colíder, na forma de lei específica, com a
finalidade de assegurar o cumprimento da meta prevista no inciso VI do art. 214 da
Constituição Federal.
Art. 7º O município promoverá a realização de Conferências Municipais de
Educação com intervalo de até 3 (três) anos entre elas, articuladas e coordenadas
pela Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal Educação e Comissão
Coordenadora com o objetivo de avaliar a execução deste PME e subsidiar a
elaboração do Plano de Educação para o decênio subsequente.
§ 1º A Secretaria Municipal de Educação, Conselho Municipal Educação e Comissão
Coordenadora, além da atribuição referida no caput:
I - acompanhará a execução do PME e o cumprimento de suas metas;
II - promoverá a articulação das conferências municipais de educação com as
conferências nacionais, estaduais e regionais que as precederem.
Art. 8º O Município atuará em regime de colaboração com a União e o Estado
visando a
o alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano.
§ 1º Caberá aos gestores municipais a adoção das medidas governamentais
necessárias ao alcance das metas previstas neste PME.
§ 2º As estratégias definidas no Anexo desta Lei não elidem a adoção de medidas
adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a
cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas por
mecanismos nacional e local de coordenação e colaboração recíproca.
§ 3º O fortalecimento do regime de colaboração entre o Município dar-se-á,
inclusive, mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da educação
.
70
Av. São Paulo, 89 - Centro – Caixa Postal 01 - 78515-000 - Nova Canaã do Norte - Mato Grosso Fone: (66)
3551-1070 / 1274 – Fax: 3551-1663 - pm.canaa@uol.com.br – www.novacanaadonorte.mt.gov.br

PREFEITURA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.238.912/0001-94

Art. 9º O Município deverá aprovar leis específicas para o seu sistema de ensino,
disciplinando a gestão democrática da educação pública nos respectivos âmbitos de
atuação, no prazo de 2 (dois) anos contado da publicação desta Lei, adequando,
quando for o caso, a legislação local já adotada com essa finalidade.
Art. 10 O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos Municipais
serão formulados de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias
compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PME, a fim de viabilizar sua
plena execução.
Art. 11 O Município contará com Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica, coordenado pela União, em colaboração com o Estado e o Município que
constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica e
para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino.
§ 1º O sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá, no máximo a cada 2
(dois)anos:
I - indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos (as)
estudantes apurado em exames nacionais de avaliação, com participação de pelo
menos 80% (oitenta por cento) dos (as) alunos (as) de cada ano escolar
periodicamente avaliado em cada escola, e aos dados pertinentes apurados pelo
censo escolar da educação básica;
II - indicadores de avaliação institucional, relativos a características como o perfil do
alunado e do corpo dos (as) profissionais da educação, as relações entre dimensão
do corpo docente, do corpo técnico e do corpo discente, a infraestrutura das escolas,
os recursos pedagógicos disponíveis e os processos da gestão, entre outras
relevantes.
§ 2º A elaboração e a divulgação de índices para avaliação da qualidade, como o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB, que agreguem os
indicadores mencionados no inciso I do §1º não elidem a obrigatoriedade de
divulgação, em separado, de cada um deles.
§ 3º Os indicadores mencionados no § 1º serão estimados por etapa,
estabelecimento de ensino, rede escolar, unidade da Federação e em nível
agregado nacional, sendo amplamente divulgados, ressalvada a publicação de
resultados individuais e indicadores por turma, que fica admitida exclusivamente
para a comunidade do respectivo estabelecimento e para o órgão gestor da
respectiva rede.
§ 4º Cabem ao INEP a elaboração e o cálculo do IDEB e dos indicadores referidos
no § 1º.
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Art. 12 Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PME, o
Poder Executivo encaminhará ao Poder Legislativo, sem prejuízo das prerrogativas
deste Poder, o projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação a vigorar no
período subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o
próximo decênio.
Art. 13 Fica proibido no âmbito das unidades da Rede Oficial e Rede particular a
elaboração, produção, distribuição, e utilização de materiais de referências de cunho
sexual, afetivo ou de gênero, ressaltando que o município nos próximos 10 (dez)
anos não poderá tratar de assuntos relacionados a orientação sexual e a ideologia
de gênero.
Art. 14 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se todas as
disposições em contrário.
Nova Canaã do Norte, em 24 de Junho de 2015.

VICENTE GEROTTO DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

Registrada na Secretaria de Gabinete do Prefeito e publicada por afixação nos locais de
costume, na data supra.
Izaru Belarmino Leite
Secretário Municipal de Administração e Planejamento
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ANEXO II
Metas e Estratégias PME/NC
Meta 1: Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para crianças de
4 (quatro) e 5 (cinco) anos de idade e ofertar a educação infantil em creches de
forma a atender 100% (cem por cento) das crianças de até 3 (três) anos do
município até o final da vigência deste PME.
Estratégias:
1. Garantir que, no prazo de 2 (dois) anos de vigência deste plano, sejam atendidas
100% da educação infantil das crianças de até 3 (três) anos, da zona urbana;
2. Garantir que, no prazo de 3 (três) anos de vigência deste plano, sejam atendidas
50% da educação infantil das crianças de até (três) anos na zona rural.
3. Garantir que, no prazo de 6 (seis) anos de vigência deste plano, sejam atendidas
75% da educação infantil das crianças de até (três) anos na zona rural.

4. Garantir que, no prazo de 10 (dez) anos de vigência deste plano, sejam atendidas
100%da educação infantil das crianças de até (três) anos na zona rural.

5. Realizar, periodicamente, levantamento da demanda por creche para a população
de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o cumprimento dos
prazos;

6. Manter e ampliar, em regime de colaboração, programa nacional de construção e
reestruturação de escolas, respeitando as normas de acessibilidade, bem como de
aquisição de equipamentos, visando a expansão e a melhoria da rede física de
escolas públicas de educação infantil;
7. Implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, avaliação da educação infantil,
a ser realizada a cada 2 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de
qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições
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de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros
indicadores relevantes;
8. Promover a formação inicial e continuada dos(as) profissionais da educação infantil,
garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação
superior;
9. Estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de
formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de
currículos e propostas pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas
ligadas ao processo de ensino-aprendizagem e às teorias educacionais no
atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos;
10. Fomentar o atendimento das populações do campo na educação infantil nas
respectivas comunidades de forma a atender às especificidades dessas
comunidades, garantido consulta prévia e informada;
11. Priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento
educacional especializado complementar e suplementar aos(às) alunos(as) com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou super
dotação, assegurando a educação bilíngue para crianças surdas e a
transversalidade da educação especial nessa etapa da educação básica;
12. Implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às
famílias, por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social,
com foco no desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de idade;
13. Preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes
escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em
estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação
com a etapa escolar seguinte, visando o ingresso do(a) aluno(a) de 6 (seis) anos de
idade no ensino fundamental;
14. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das
crianças na educação infantil em colaboração com as famílias e com os órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância;
15. Promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil,
em parceria com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância,
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preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 3 (três)
anos;
16. Oferecer a educação infantil em tempo integral, gradativamente a todas as crianças
de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil;
17. Contratar/Efetivar profissionais em parceria com a Secretaria de Saúde e Secretaria
de Assistente Social para acompanhamentos dos alunos matriculados na etapa da
Educação Infantil como Psicólogos e Fonoaudiólogos a partir da aprovação deste
PME;
Meta 2: Construir e Adequar, padrões mínimos de infra estrutura para o
funcionamento adequado das instituições de educação infantil (creches e pré–
escolas) públicas e privadas, que, respeitando as diversidades regionais, assegurem
o atendimento das características das distintas faixas etárias e das necessidades do
processo educativo.
Estratégias:
1. A partir da aprovação deste plano, somente autorizar a construção e funcionamento
de instituições de educação infantil, públicas ou privadas, que atendam aos
requisitos de infraestrutura definidos no item anterior.
2. Adaptar os prédios de educação infantil em (2) dois anos, a partir da vigência deste
Plano, para que todos estejam conforme os padrões de infraestrutura estabelecidos.
3. Construir prédios de educação infantil conforme os padrões de infraestrutura
estabelecidos, a partir de5(seis) anos da aprovação deste Plano.
4. Construir prédios de educação infantil conforme os padrões de infraestrutura
estabelecidos no prazo de9(nove) anos para atender 100% da Educação Infantil.
5. Estabelecer um Programa de Formação dos Profissionais de educação infantil, em
regime de colaboração da União, Estado e município, inclusive parcerias das
universidades e institutos superiores de educação e organizações não
governamentais, que realize as seguintes metas:
a. Automaticamente após a aprovação deste plano, todos os dirigentes de instituições
de educação infantil possuam formação específica de licenciatura plena em
pedagogia.
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b. Em cinco anos, após a aprovação deste plano, todos os professores tenham
formação específica de licenciatura plena em pedagogia e/ou normal superior.

6. A partir da vigência deste plano, somente admitir novos profissionais na educação
infantil que possuam a titulação em nível superior.
7. Assegurar que, em um ano, o município tenha definido sua política para a educação
infantil, com base nas diretrizes nacionais, nas normas complementares estaduais e
nas sugestões dos referenciais curriculares nacionais.
8. Garantir que, todas as instituições de educação infantil tenham formulado, com a
participação dos profissionais de educação neles envolvidos, seus projetos
pedagógicos, observando os seguintes fundamentos norteadores:
a. Princípios éticos da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do
respeito ao bem comum;
b. Princípios políticos dos direitos e deveres de cidadania, do exercício da
criticidade e do respeito à ordem democrática;
c. Princípios estéticos da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da
diversidade de manifestações artísticas e culturais.
9. Implantar sistema de acompanhamento, controle e orientação da educação infantil,
nos estabelecimentos públicos e privados, visando ao apoio técnico-pedagógico
para a melhoria da qualidade e a garantia do cumprimento dos padrões mínimos
estabelecidos pelas diretrizes nacionais e estaduais.
10. Garantir a alimentação escolar adequada para as crianças atendidas na Educação
Infantil, nos estabelecimentos públicos e conveniados, através da colaboração
financeira da União e do Estado.
11. Desenvolver uma política integrada entre as Secretarias de Educação e as
universidades, para que as propostas de currículos para educadores venham ao
encontro da prática pedagógica da Educação Infantil.
12. Garantir que o regime de funcionamento das instituições de educação infantil atenda
às necessidades da comunidade, de acordo com o calendário escolar equivalente a
200 dias letivos.
13. Criar um banco de dados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde e
proteção à infância, adolescência e juventude das crianças fora da escola, por bairro
e por distrito, de residência e/ou locais de trabalho dos pais, visando localizar a
demanda e ampliar a oferta de educação infantil.
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14. Buscar na União, em regime de colaboração, programas que venham melhorar a
qualidade de ensino.
15. Garantir a formação continuada com ênfase na educação especial para profissionais
da educação infantil.
16. Garantir ações complementares sócios educativas de apoio às famílias de crianças
de 0 a 5 anos, tais como: palestras sobre desenvolvimento infantil, oficinas
pedagógicas promovendo a interação pais/crianças.
17. Buscar junto a União, em regime de colaboração, programas que venham melhorar
a qualidade de ensino.
18. Criar centros de Educação Infantil para atendimento conjunto de crianças de 0 a 5
anos, em tempo integral, conforme padrões mínimos exigidos pela legislação.
19. Assegurar a gestão democrática nas unidades de educação infantil pública,
garantindo a escolha através de eleições diretas para seus dirigentes e do Conselho
Deliberativo.
20. Garantir que a organização de grupos de crianças decorra de acordo com as
especificidades da proposta pedagógica, seguindo a relação professor /aluno:
a.
b.
c.
d.
e.

Crianças de até 1 ano – 6 a 8 alunos/ 1 professor e 1 auxiliar;
Crianças de 1 a 2 anos – 8 a 10 alunos/ 1 professor e 1 auxiliar;
Crianças de 2 a 3 anos – 12 a 15 alunos/ 1 professor e 1 auxiliar;
Crianças de 3 a 4 anos - 18 a 23 alunos/ 1 professor e 1 auxiliar
Crianças de 4 a 5 anos - 20 a 25 alunos/ 1 professor e 1 auxiliar.

21. Garantir, através de contrapartida dos governos Estadual e Municipal, ampliação dos
recursos para alimentação escolar.
22. Garantir recursos financeiros para estabelecer e executar em todo o Sistema
Municipal de Ensino programas para, gradativamente, nos três primeiros anos a
partir da aprovação do PME, equipar todas as escolas urbanas e rurais com espaços
e instalações - obedecendo normas e técnicas de construção e adaptação,
equipamentos, materiais, a seguir descriminados:
a. A partir da aprovação deste Plano garantir Espaço físico, com salas climatizadas;
ventilação, água potável, rede elétrica, segurança e temperatura ambiente;
Iluminação, insolação, instalações sanitárias e saneamento básico, adaptação dos
prédios escolares para garantir o livre acesso aos alunos com necessidades
especiais.
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b. Implantar no prazo de 3 (três) anos deste plano bibliotecas e laboratórios (ciências,
informática) nas unidades escolares;
c. Implantar no prazo de 5(cinco) anos deste plano anfiteatro, laboratórios (arte, dança)
e refeitório mobiliado;
d. Implantar no prazo de 10 (dez) anos deste plano espaços para a prática de esporte,
quadra poliesportiva coberta, piscina olímpica, espaços cobertos para recreação,
áreas livres;
23. Manter disponibilidade de materiais básicos ao funcionamento das escolas, tanto
para o desenvolvimento do trabalho pedagógico como no que se refere a materiais
de limpeza, higiene e materiais de expediente;
24. Garantir o transporte escolar, quando necessário, a partir da aprovação deste plano,
em regime de colaboração entre União, Estado e município, atendendo aos
princípios básicos de segurança para as crianças da educação infantil exigidos pelo
Departamento Nacional de Trânsito;
25. Criar Lei Municipal que regulamente o Transporte Escolar a partir da aprovação
deste PME;
26. Implantar bibliotecas em 100%de escola de educação infantil até 5 anos vigência
deste Plano;
Meta 3: Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população
de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 100% (cem por cento)
dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de
vigência deste PME.
Estratégias:
1. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e do
aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda,
bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências na escola,
visando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso escolar dos
(as) alunos(as), em colaboração com as famílias e com órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à infância e adolescência;
2. Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com
órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância e adolescência;
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3. Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a
organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente
comunitário, considerando as especificidades da educação especial, das escolas do
campo;
4. Disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho
pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade
local, a identidade cultural e as condições climáticas da região;
5. Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de
garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição do (as) alunos(as)
dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem
polos de criação e difusão cultural;
6. Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das
atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as
escolas e as famílias;
7. Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a
qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a
atividades de caráter itinerante;
8. Promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas
escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de
desenvolvimento esportivo nacional;
9. Garantir o atendimento de 100% da população escolarizável do Ensino Fundamental
de 9 anos a partir da data de aprovação deste plano, garantindo o acesso e a
permanência dos alunos na escola com qualidade de ensino, ampliando os recursos
e o valor custo/aluno, em regime de colaboração entre município, Estado e União,
como propõe o Plano Nacional de Educação;
10. Garantir a formulação de políticas de formação continuada aos profissionais da
educação do ensino fundamental, enfatizando a diversidade humana, o
conhecimento local, regional, nacional e universal de acordo com os Parâmetros
Curriculares Nacionais e LDB;
11. Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como espaço de participação e
exercício da cidadania;
12. Regularizar, o fluxo escolar, reduzindo as taxas de repetência, evasão e a distorção
idade/série, criando, revendo, fortalecendo e ampliando programas e projetos que
visem à permanência do aluno na escola, como os de aceleração da aprendizagem,
de recuperação formativa, garantindo serviços de apoio especializado para os
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alunos com necessidades educacionais especiais, visando à efetiva aprendizagem
de todos os alunos ao longo da sua escolaridade;
13. Garantir recursos financeiros para estabelecer e executar em todo o Sistema
Municipal de Ensino programas para, gradativamente, nos três primeiros anos a
partir da aprovação do PME, equipar todas as escolas urbanas e rurais com espaços
e instalações - obedecendo normas e técnicas de construção e adaptação,
equipamentos, materiais, a seguir descriminados:
a. A partir da aprovação deste Plano garantir Espaço físico, com salas climatizadas;
ventilação, água potável, rede elétrica, segurança e temperatura ambiente;
Iluminação, insolação, instalações sanitárias e saneamento básico, adaptação dos
prédios escolares para garantir o livre acesso aos alunos com necessidades
especiais;
b. Implantar no prazo de 3 (três) anos deste plano bibliotecas e laboratórios (ciências,
informática) nas unidades escolares;
c. Implantar no prazo de 5(cinco) anos deste plano anfiteatro, laboratórios ( arte,
dança) e refeitório mobiliado;
d. Implantar no prazo de 10(dez) anos deste plano espaços para a prática de esporte,
quadra poliesportiva coberta, piscina olímpica, espaços cobertos para recreação,
áreas livres;
14. . Elaborar Política de atualização e ampliação constante do acervo das bibliotecas e
salas de leitura, como instância de apropriação de conhecimento;
15. Adquirir Mobiliários adequados e adaptados, equipamentos, materiais pedagógicos
específicos;
16. Adquirir Telefone e serviço de reprodução de textos dentro das tecnologias atuais,
com recursos para manutenção;
17. Dar continuidade da informatização das instituições de ensino e a aquisição de
equipamentos multimídias necessários para a inclusão digital – acesso a todas as
tecnologias – para os profissionais da educação e alunos;
18. Implantação e implementação da biblioteca virtual como suporte didático,
independentemente do número de alunos e de profissionais;
19. Adquirir Material de educação física adequado, incentivando outras modalidades
esportivas e recreativas;
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20. Ampliar, progressivamente, a jornada escolar, visando expandir ou implantar escolas
de tempo integral, abrangendo o período de pelo menos sete horas diárias, com no
mínimo três refeições, apoio às tarefas escolares, a prática planejada de esportes e
atividades artísticas, com previsão de espaço físico, recursos financeiros e
profissionais da educação em número suficiente e com salários compatíveis à carga
horária trabalhada;
21. Assegurar que todas as escolas do Ensino Fundamental tenham, no mínimo, um
coordenador pedagógico, garantindo a ampliação do número de coordenadores
pedagógicos mediante os seguintes critérios:
a.
b.
c.
d.

Número de alunos matriculados;
Níveis de turmas;
Níveis e modalidades atendidos;
Turnos de funcionamento.

22. Formular proposta em parceria entre o município e o Estado com complementação
da União, para atender 100% da demanda da educação básica, assegurando a
permanência dos alunos e a qualidade do ensino nas escolas, no campo e na
cidade;
23. Veicular na mídia mensagens e/ou campanhas, a partir da aprovação deste Plano,
visando otimizar a participação dos CDCEs e a interação da comunidade (pais e
responsáveis) com a escola, resgatando a importância do acompanhamento à
escolaridade dos filhos ou tutelados como uma necessidade social;
24. Acompanhar e avaliar, a partir da aprovação do PME, o Sistema de Ensino por meio
de pesquisas e estudos, apresentando resultados em conferências, fóruns e
encontros para discussão da política educacional;
25. Garantir a construção e o funcionamento de escolas que atendam aos requisitos de
infra estrutura definidos, também em escolas do e no campo, com recursos públicos;
26. Garantir a formação profissional docente em nível de graduação (ensino superior),
especializado, mestrado e doutorado, a partir da aprovação do PME, considerando
as especificidades socioculturais;
27. Prover, a partir da aprovação do PME, por meio de convênios, uma rede de apoio
interinstitucional que envolva as áreas de saúde, assistência social e trabalho,
garantindo equipe multiprofissional (pedagogos, assistente social, fonoaudiólogos)
para atender os alunos que te necessidade, como também apoiar e orientar os
professores que trabalharem com alunos com necessidades educacionais especiais
no Ensino Fundamental;
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28. Propor programas de Integração da escola com a comunidade visando a uma
melhor interação entre família e escola;
29. Garantir, em parceria com a União, Estado e município, a criação de laboratórios de
ciências em todas as escolas públicas, reequipando os laboratórios já existentes e
propiciando meios para manutenção deles, assegurando profissionais qualificados
na área;
30. Garantir o transporte escolar, a partir da aprovação deste plano, em regime de
colaboração entre União, Estado e Município, atendendo aos princípios básicos de
segurança exigidos pelo Departamento Nacional de Trânsito;
31. Garantir a partir da aprovação desse Plano, a autonomia dos CDCEs em fiscalizar,
opinar, deliberar e gerenciar as verbas destinadas às unidades escolares;
32. Promover o incentivo à leitura, equipando as escolas com “salas de leitura”, acervo
bibliográfico atualizado e a formação de recursos humanos para atender as
especificidades dos ambientes destinados a esta atividade;
33. Assegurar a partir da aprovação desse Plano, que as escolas organizadas em ciclos
os requisitos que supram as necessidades pedagógicas e tecnológicas dessa forma
de organização;
34. Implantar gradativamente, no prazo máximo de dois anos, a partir da aprovação do
PME, a oferta de livros de literatura mato-grossense, didático-pedagógico e de apoio
ao professor; sendo esta ação de responsabilidade do Estado e do Município;
35. Ampliar, a partir da aprovação deste Plano, para os anos iniciais do Ensino
Fundamental, a oferta da Língua Estrangeira, garantindo profissionais com
qualificação específica na área;
36. Assegurar tratamento igual aos profissionais da educação, sejam eles efetivos ou
contratados, com o objetivo de fazer justiça e melhorar o resultado final no processo
ensino-aprendizagem;
37. Garantir às escolas de Ensino Fundamental professores de educação Física com
formação na área, atuando a partir dos anos iniciais do Ensino Fundamental;
38. Adequar o quadro de pessoal para atender as necessidades da escola de Ensino
Fundamental;
39. Criar, a partir da aprovação do PME, condições reais de acompanhamento,
execução e avaliação para a efetivação de todos os objetivos e metas propostos
neste Plano;
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Meta 4: Garantir com que toda a população, desse município, de seis a catorze anos
de idade estejam matriculadas no ensino fundamental de (9) nove anos e garantir o
acesso e a permanência da criança na escola para que concluam essa etapa na
idade recomendada.
Estratégias:
1. Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola em parceria com
as áreas de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência;
2. Fortalecer o acompanhamento e monitoramento, do acesso, a permanência e
aproveitamento do (a) aluno (a) na escola por parte dos beneficiários de programas
de transferência de renda, identificando motivos de ausência e baixa frequência,
garantir em regime de colaboração, a frequência e o apoio à aprendizagem;
3. Promover articulação e colaboração entre secretaria de educação, escolas, famílias,
assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude no
acompanhamento e monitoramento em situações de discriminação, preconceitos e
violência na escola;
4. Incentivar a participação dos pais e responsáveis no acompanhamento das
atividades escolares dos filhos por meio de estreitamento das relações entre as
escolas e as famílias;
5. Criar mecanismo para o acompanhamento individualizado dos(as) alunos(as) do
ensino fundamental, zelando por sua frequência e rendimento escolar;
6. Manter e ampliar programas e ações de correção defluxo ensino fundamental por
meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno(a) com rendimento escolar
defasado e pela adoção de práticas como aulas de apoio e articulação no turno
complementar, estudos e progresso parcial;
7. Oferecer atividades extracurriculares de incentivos aos(as) estudantes e de
estímulos a habilidades, inclusive mediante certame e concurso municipal, buscando
desenvolvimento global do aluno;
8. Promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de
garantir a oferta regular de atividades culturais para livre função dos alunos dentro e
fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos de
criações e difusão cultural;
83
Av. São Paulo, 89 - Centro – Caixa Postal 01 - 78515-000 - Nova Canaã do Norte - Mato Grosso Fone: (66)
3551-1070 / 1274 – Fax: 3551-1663 - pm.canaa@uol.com.br – www.novacanaadonorte.mt.gov.br

PREFEITURA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.238.912/0001-94

9. Promover atividades de desenvolvimento e estímulos a habilidades esportivas nas
escolas, interligadas a planos e projetos do desporto educacional e de
desenvolvimento esportivo municipal;
10. Garantir durante a vigência deste Plano o atendimento da educação fundamental
nos estabelecimentos municipais de ensino às crianças da zona rural mediante
transporte escolar e alunos com necessidades especiais;
11. Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinam de maneira articulada, a
organização do tempo e das atividades didáticas para as especificidades da
educação especial nas escolas;
12. Apoiar e amparar a alfabetização das pessoas com deficiências, considerando as
suas especificidades inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas;
13. Avaliar os casos de alunos com necessidades especiais presente nas escolas e
oferecer acompanhamento especializados e adequação do estabelecimento escolar
para facilitar o acesso;
14. Garantir após a aprovação deste Plano, que a infraestrutura das Unidades escolares
estejam de acordo com Parâmetros básicos de infra estrutura para o acesso de
crianças de 6 a 14 anos e alunos com necessidades especiais;
15. Promover e oferecer capacitação ou formação continuada aos profissionais da
educação;
16. Promover debates através de reuniões periódicas dos professores para o
desenvolvimento de tecnologias educacionais e
inovação
das
práticas
pedagógicas no sistema de ensino que assegurem a alfabetização e favoreçam a
melhoria do fluxo escolar e aprendizagem dos estudantes consideradas as
diversas abordagens metodológicas e sua efetividade;
17. Programar políticas de prevenção à evasão, inclusive as fomentadas por preconceito
e discriminação, criando rede de proteção contra a exclusão;
18. Assegurar participação no programa nacional de reestruturação e aquisição de
equipamentos para todas as escolas do município, bem como ao programa de
material didático e de formação de professores e de funcionários;
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19. Garantir ampliação e reestruturação da rede municipal de ensino, através de novas
construções, assim como, por reformas e ampliação das Unidades Escolares de
Ensino Fundamental existente;
20. Manter disponibilidade de materiais básicos ao funcionamento das escolas, tanto
para o desenvolvimento do trabalho pedagógico como no que se refere a materiais
de limpeza, higiene e materiais de expediente;
21. Garantir número suficiente de profissionais da educação Pública Municipal para
atendimento com qualidade do (a) aluno (a) e adequar à legislação educacional
vigente, no que trata da organização dos grupos de atendimento (número de
alunos por turmas e faixa etária), de acordo com recomendações do Conselho
Municipal de Educação, considerando também a realidade local da instituição
escolar;
22. Disciplinar, no Município, a organização do trabalho pedagógico, estabelecendo
planos de ações e metas para Secretaria Municipal de Educação e fiscalização
sobre as unidades escolares, com relação ao cumprimento do currículo, incluindo
adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local;
23. Ampliar participação do município no programa nacional de aquisição de veículos
para transporte dos estudantes do campo, com os objetivos de renovar e padronizar
a frota rural de veículos escolares, reduzir a evasão escolar da educação do campo
e racionalizar o processo de compra de veículos para o transporte escolar do
campo;
24. Assegurar condições para armazenamento e produção da merenda escolar,
conforme diretrizes da vigilância sanitária;
25. Aplicar exame periódico específico para aferir a alfabetização das crianças,
respeitando a necessidade específica da criança;

26. Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das
práticas pedagógicas nos sistemas de ensino que assegurem a alfabetização e
favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos estudantes,
consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade.
Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do
ensino fundamental.
Estratégias
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1. Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino
fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com
qualificação e valorização de professores (as) alfabetizadores e com apoio
pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças;
2. Selecionar, certificar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de
crianças, asseguradas a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem
como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem
aplicadas, devendo ser disponibilizadas, preferencialmente, como recursos
educacionais abertos;
3. Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas
inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar
e a aprendizagem dos (as) alunos(as), consideradas as diversas abordagens
metodológicas e sua efetividade;
4. Estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a alfabetização
de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas
pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pósgraduação stricto sensu e ações de formação continuada de professores (as) para a
alfabetização;
5. Dar suporte à alfabetização das pessoas com necessidades especiais, considerando
as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas;

6. Fomentar a estruturação do ensino fundamental de nove anos com foco na
organização de ciclo de alfabetização com duração de três anos, a fim de garantir a
alfabetização plena de todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano;

7. Aplicar exame periódico específico para aferir a alfabetização das crianças,
respeitando a necessidade específica da criança;
8. Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das
práticas pedagógicas nos sistemas de ensino que assegurem a alfabetização e
favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem dos estudantes,
consideradas as diversas abordagens metodológicas e sua efetividade;
META 6- Universalizar, para a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotado, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional
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especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia de
sistema educacional inclusivo, de salas de recursos, multifuncionais, classes,
escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniado e atender alunos que
estejam devidamente matriculados na APAE.
Estratégias:
1. Capacitar os profissionais da educação em prol de tornar a Educação Inclusiva no
Município de Nova Canaã do Norte - MT, inserida em um novo paradigma com o
rompimento de barreiras, afim de atender os alunos especiais, assegurando e
garantindo condições para o ingresso e a permanência dos mesmos na escola.

2. Garantir profissionais especializados em parceria com a Secretaria de Saúde:
psicólogo, fonoaudiólogo, neurologista, psicopedagogo e assistente social;

3. Contratar professor de libras e braile para as necessidades especiais, a fim de
auxiliar no desempenho de aprendizagem dos alunos e profissionais da educação;

4. Adequação da infraestrutura escolar para as pessoas portadoras de necessidades
especiais;

5. Garantir salas de recursos multifuncionais e fomentar a formação continuada de
professores para o atendimento educacional especializado;

6. Ampliar a oferta do atendimento educacional especializado complementar aos
estudantes matriculados no ensino regular;

7. Manter e aprofundar programa nacional de acessibilidade na escola pública para
adequação arquitetônica, oferta de transporte acessível, disponibilização de material
didático acessível e recursos de tecnologia adaptado à necessidade especial;
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8. Fomentar a educação inclusiva, promovendo a articulação entre o ensino regular e o
atendimento educacional especializado complementar ofertado em salas de
recursos multifuncionais da própria escola;

9. Expandir, em função da demanda, no prazo de três anos, o atendimento dos alunos
com necessidades especiais na Educação Básica, ofertando, quando necessário,
transporte escolar adequado, através de parcerias com o Estado e União;

10. Equipar a partir da aprovação deste Plano as salas de Educação Especial que
atendem alunos com cegueira e baixa visão, com equipamentos e materiais
específicos;
11. Estabelecer parceria, com as áreas de assistência social, cultura, organizações nãogovernamentais e filantrópicas sem fins lucrativos, para tornar disponíveis aos
alunos cegos e aos de baixa visão, livros de literatura falados, em Braille e em
caracteres ampliados com equipamentos e matérias específicos;
12. Garantir, o ensino da Língua Brasileira de Sinais para os alunos surdos, para seus
familiares e para os profissionais da unidade escolar onde estão inseridos e recursos
específicos necessários ao atendimento educacional de aluno com deficiência
auditiva;
13. Contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, as
matrículas dos (as) estudantes da educação regular da rede pública que recebam
atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuízo
do cômputo dessas matrículas na educação básica e regular, e as matrículas
efetivadas, conforme o censo escolar mais atualizado, na educação especial
oferecida em instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins
lucrativos, conveniadas com o poder público e com atuação exclusiva na
modalidade, nos termos da Lei nº 11.464, de 20 de junho de 2007;
14. Promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento
escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0(zero) a 5 (cinco) anos
com deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotado, observando o que dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
que estabelece as diretrizes e as bases da educação nacional;
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15. Implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais e assegurar a
formação continuada de professores (as), bem como a oferta de cursos
especializados sobre o atendimento básico aos alunos especiais, para todos os
profissionais da educação especial;
16. Garantir a qualidade de ensino educacional de cada aluno, reconhecendo e
respeitando a necessidade de cada um e respondendo de acordo com suas
potencialidades e necessidades;
17. Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados nas formas complementar e suplementar, a todos (as) alunos com
deficiência transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotado, matriculados na rede pública de educação básica, conforme
necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno;
18. Estimular e garantir a parceria entre o município e as instituições e centros
multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, articulados por todos os
profissionais das áreas de saúde, assistência social, pedagogia, e psicologia, para
apoiar o trabalho dos (as) professores (as) da educação básica com os (as) alunos
(as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e superdotado;
19. Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidades nas
instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos(as) alunos(as)
com deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte
acessível e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de
tecnologia assistiva, assegurando ainda, no contexto escolar, em todas as etapas,
níveis e modalidades de ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com deficiência,
transtorno global do desenvolvimento, altas habilidades e superdotado;
20. Garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais – Libras como
primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua,
aos (as) alunos (as) com deficiência auditiva, em escolas e classes bilíngue e em
escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto nº 5.626 de 22 de dezembro de
2005, e dos artigos 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braile de leitura para deficientes
auditivos e visuais;
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21. Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob
alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre ensino regular e
o atendimento educacional especializado;
22. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao
atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do
desenvolvimento escolar dos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotado beneficiários (as) de programas
de transferência de renda, juntamente com o combate às situações de
discriminação, preconceito e violência, com vista ao estabelecimento de condições
adequadas para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os
órgãos públicos de assistência social, saúde, e proteção à infância, à adolescência e
a juventude;
23. Assegurar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, matérias
didáticos equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vista a promoção do
ensino e da aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos (as)
estudantes com deficiência, transtorno global do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotado;
24. Promover o desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares para subsidiar a
formulação de políticas pública de estudantes com deficiência, transtorno global do
desenvolvimento, altas habilidades ou superdotado que requeiram medidas de
atendimento especializado;
25. Promover a articulação Inter setorial entre órgãos e políticas de saúde, assistência
social e direitos humanos, em parceria com as famílias, afim de desenvolver
modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na
educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtorno global do
desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de
forma a assegurar a atenção integral ao longo da vida;
26. Apoiar a ampliação das equipes de profissionais de educação para atender a
demanda do processo de escolarização dos (as) estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotado,
garantindo a oferta de professores (as) do atendimento educacional especializado,
profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e interpretes de Libras, guiasintérpretes para deficiênciencia auditiva e visual .
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27. Garantir, no segundo ano de vigência deste PME, indicadores de qualidade e
política de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e
privadas que prestam atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotado;
28. Promover, por iniciativa do Ministério da Educação, nos órgãos de pesquisa,
demográfica e estatística competentes, a obtenção de informação detalhada sobre o
perfil das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotado.
29. Assegurar e garantir a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de
formação de profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação,
observando o disposto no caput do art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais
teóricos, das teorias de aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem
relacionados ao atendimento educacional de alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotado;
30. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando ampliar as condições
de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, transtorno
globais do desenvolvimento, altas habilidades ou superdotado matriculados nas
redes publica de ensino;
31. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder publico, visando ampliar a oferta de
formação continuada e a produção de material didático acessível, assim como os
serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso, participação e
aprendizagem dos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento, altas habilidades ou superdotado;
32. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a
participação das famílias e sociedade na construção do sistema educacional
inclusivo.
33. Promover, no prazo de vigência deste PME o atendimento escolar à demanda
manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotado,
observado o que dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece
as diretrizes e bases da educação nacional;
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34. Implantar, de imediato a aprovação do PME, salas de recursos multifuncionais e
fomentar a formação continuada de professores e professoras para o atendimento
educacional especializado nas escolas urbanas e rurais;
35. Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados, nas formas complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotado, matriculados na rede pública de educação básica, conforme
necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos a família e o aluno;
36. Estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria,
articulados com instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de
saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos (as)
professores da educação básica com os (as) alunos (as) com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotado;
37. Aderir à programas suplementares que promovam a acessibilidade nas instituições
públicas, para garantir o acesso e a permanência dos(as) alunos(as) com deficiência
por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da
disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva,
assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades
de ensino, a identificação dos(as) alunos(as) com altas habilidades ou superdotado;
38. Garantir a oferta, a partir de 3 (três) anos de vigência deste PME,
educação
bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como primeira língua e na
modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos(às) alunos(as)
surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em escolas e
classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto nº
5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos artigos 24 e 30 da Convenção sobre os
Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de
leitura para deficiente visual e auditivo;
39. Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à
demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotado,
garantindo a oferta de professores (as) do atendimento educacional especializado,
profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de Libras, guiasintérpretes para deficiente visual e auditivo.
40. Incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação
para profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, observado o
disposto no caput do art. 207 da Constituição Federal, dos referenciais teóricos, das
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teorias de aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem relacionados ao
atendimento educacional de alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotado;
41. Promover parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas
sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar as
condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotado
matriculadas nas redes públicas de ensino;
META 7- Garantir a universalização de políticas públicas que visem garantir a
universalização do atendimento aos alunos com necessidades educacionais
especiais em todas as escolas de ensino regular deste município, garantindo o
atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários, nas formas
complementar e suplementar, em escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados;
Estratégias:
1. Implementar políticas públicas que visem de imediato no município parcerias com as
Secretaria da Saúde, da Educação e de Assistência Social, a demanda pelos
serviços e apoios especializados na perspectiva de conseguir laudos para aqueles
alunos com suspeitas de alguma necessidade especiais, além de aplicação de
testes de acuidade visual e auditiva nas instituições de educação infantil e de ensino
fundamental;
2. Estabelecer parcerias com o objetivo de garantir recursos humanos nas áreas de
saúde que atendam regularmente a demanda da Educação Especial, como
fonoaudiólogo, fisioterapeuta, assistente social, psicólogo entre outros;
3. Articular, em parceria com as Secretarias de Saúde e de Assistência Social, a
implantação de programas de orientação e acompanhamento às famílias com filhos
portadores de necessidades especiais;
4. Estabelecer, a partir da vigência deste Plano, como parte dos programas de
formação continuada, a oferta de cursos sobre o atendimento básico aos alunos
especiais, para todos os profissionais da educação;
5. Garantir em função da demanda, no prazo de três anos, o atendimento dos alunos
com necessidades especiais na Educação Básica, ofertando, quando necessário,
transporte escolar adequado, através de parcerias com o Município, Estado e União;
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6. Estabelecer, em cinco anos, em parceria com as áreas de assistência social, cultura
e organizações não governamentais, para tornar disponíveis aos alunos cegos e aos
de baixa visão, livros de literatura falados, em Braille e em caracteres ampliados;
7. Equipar, em três anos, as escolas de Educação Básica que atendem alunos com
cegueira e de baixa visão, com equipamentos e materiais específicos;
8. Implantar, gradativamente, em até cinco anos, o ensino da Língua Brasileira de
Sinais para os alunos surdos, para seus familiares e para os profissionais da
unidade escolar onde estão inseridos;
9. Tornar disponíveis, em cinco anos, recursos específicos necessários ao atendimento
educacional de aluno surdo;
10. Estabelecer, nos três primeiros anos de vigência deste Plano, os padrões mínimos
de infra estrutura nas escolas, para o recebimento e atendimento com qualidade aos
alunos com necessidades especiais;
11. Sensibilizar as Unidades Escolares para que assegure, no projeto político
pedagógico, a inclusão dos alunos com necessidades educacionais especiais,
definindo, em parceria com os órgãos afins, os recursos necessários, e capacitando
os profissionais em exercício, no primeiro ano;
12. Articular as ações de educação especial, em parceria com organizações
governamentais e não governamentais, para o desenvolvimento de programas de
qualificação profissional para alunos especiais e sua colocação no mercado de
trabalho;
13. Estabelecer cooperação com as áreas de saúde e assistência social, tornando
disponíveis órteses e próteses, tomografias e eletroencefalogramas para os alunos
com deficiências;
14. Assegurar os recursos destinados à Educação Especial, vinculados à manutenção e
desenvolvimento do ensino, cumprindo o previsto em Lei vigente;
15. Articular no município, a formação de uma equipe responsável pela Educação
Especial, colocando-a em funcionamento, em até cinco anos, a partir da vigência
deste Plano;
16. Assegurar a continuidade de apoio técnico e financeiro, através de convênio com as
instituições filantrópicas, sem fins lucrativos, com atendimento aos alunos com alto
grau de comprometimento no seu desenvolvimento global;
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17. Assegurar a implantação da inclusão digital às pessoas com necessidades
especiais, em até cinco anos de implantação deste Plano;

META 8- Oferecer educação em tempo integral de qualidade 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.
Estratégias:
1. Estender progressivamente o alcance do programa nacional de ampliação da
jornada escolar, mediante oferta de educação em tempo integral, por meio de
atividades de acompanhamento pedagógico e interdisciplinares, de forma que o
tempo de permanência de crianças e adolescentes na escola ou sob sua
responsabilidade passe a ser igual ou superior a sete horas diárias durante o ano
letivo, buscando atender pelo menos metade dos alunos matriculados nas escolas
contempladas pelo programa;

2. Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de
ampliação e reestruturação das escolas públicas por meio da instalação de quadras
poliesportivas, laboratórios, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e
outros equipamentos, bem como de produção de material didático e de formação de
recursos humanos para a educação em tempo integral;

3. Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos e
equipamentos públicos como centros comunitários, bibliotecas, praças, parques,
museus, teatros e cinema;

4. Com recursos próprios dos 25% destinados à educação, ter contrapartida municipal
e desenvolver outras oficinas que não são ofertadas pelo programa federal para
ofertar diversidade de atividades e profissionais capacitados para desenvolver as
atividades em tempo integral.
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5. Desenvolver junto às escolas que ofertam educação integral planejamento integrado
aos professores;

6. Garantir coordenador (a) na escola para que atenda as necessidades dos monitores
e alunos atendidos pelo programa;

7. Instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com padrão
arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral;
8. Promover, em parceria com os ministérios e secretarias federais participantes, a
formação e valorização dos profissionais da educação;
9. Fomentar e garantir a participação das famílias e comunidades nas atividades
desenvolvidas, bem como da sociedade civil e de organizações não
governamentais;
10. Fomentar a geração de conhecimentos e tecnologias sociais, inclusive por meio de
parceria com universidades, centros de estudos e pesquisas, dentre outros;
11. Estimular a cooperação entre União, estado e município;
12. Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola,
direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com
atividades recreativas, esportivas e culturais;

META 9- Oferecer educação em tempo integral, com ampliação para 7h, até o último
ano de vigência deste PME, de forma a atender 100% dos alunos da educação
básica.
Estratégia:
1. Atender, a partir de 3 (três) anos de vigência deste plano, 100% dos alunos
beneficiários do bolsa família e aqueles que se encontram em condições de
vulnerabilidade;
2. Atender, até o último ano deste PME, em tempo integral, todos os alunos da
Educação básica;
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3. Promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo
integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e
multidisciplinares, inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de
permanência dos(as) alunos(as) na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a
ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo.
4. Aderir a programas oferecidos pela União para a construção de escolas com padrão
arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, para
atender crianças em situação de vulnerabilidade social;
5. Aderir ao programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas,
por meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de
informática, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas,
refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem como da produção de material
didático e da formação de recursos humanos para a educação em tempo integral;
6. Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e
esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas,
praças e parques;
7. Atender às escolas do campo na oferta de educação em tempo integral, com base
em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais;
8. Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotado na faixa etária de 4
(quatro) a 14 (quatorze) anos, assegurando atendimento educacional especializado
complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da
própria escola ou em instituições especializadas;
9. Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola,
direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com
atividades recreativas, esportivas e culturais.
Meta 10 - Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a atingir
as seguintes médias nacionais para o IDEB: 6,0 nos anos iniciais do ensino
fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental.

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

2. Fixar, acompanhar e divulgar os resultados do IDEB nas escolas do Município;

3. Aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação da qualidade do ensino
fundamental e médio, de forma a englobar o ensino de ciências nos exames
aplicados nos anos finais do ensino fundamental;

4. Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das
práticas pedagógicas nos sistemas de ensino, que assegurem a melhoria do fluxo
escolar e a aprendizagem dos estudantes;

5. Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de
recursos financeiros à escola, com vistas à ampliação da participação da
comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos e o
desenvolvimento da gestão democrática efetiva;

6. Ampliar programas e aprofundar ações de atendimento ao estudante, em todas as
etapas do Ensino Fundamental, por meio de programas suplementares de material
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;

7. Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, programa nacional de
reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas;
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8. Prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica
no ambiente escolar;

9. Estabelecer diretrizes pedagógicas para o Ensino Fundamental e parâmetros
curriculares nacionais comuns, respeitada a diversidade regional, estadual e local;

10. Garantir políticas de combate à violência na escola e construção de cultura de paz e
ambiente escolar dotado de segurança para a comunidade escolar;

11. Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para crianças e
adolescentes que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de
rua;

12. Garantir o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena, nos termos da Lei nº
10.639, de 9 de janeiro de 2003, e da Lei no 11.645, de 10 de março de 2008, por
meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnicoracial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e com a sociedade civil em geral;

13. Priorizar o repasse de transferências voluntárias na área da educação Município que
tenham aprovado lei específica para a instalação de conselhos escolares ou órgãos
colegiados equivalentes, com representação de trabalhadores em educação, pais,
alunos e comunidade, escolhidos pelos seus pares;

14. Assegurar, às escolas do Ensino Fundamental, água tratada e saneamento básico;
energia elétrica; acesso à rede mundial de computadores em banda larga de alta
velocidade e acesso a bens culturais;

15. Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com
experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação
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seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre
o cumprimento das políticas públicas educacionais;

16. Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local e
nacional, com os de outras áreas como saúde, trabalho e emprego, assistência
social, esporte, cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias,
que as ajude a garantir melhores condições para o aprendizado dos estudantes;

17. Orientar as políticas do sistema de educação, de forma a buscar atingir as metas do
IDEB, procurando reduzir a diferença entre as escolas com os menores índices e a
média nacional, garantindo equidade da aprendizagem;

18. Aderir, mediante pactuação interfederativa, a diretrizes pedagógicas para a
educação básica e a base nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) alunos(as) para cada ano do ensino
fundamental e médio, respeitada a diversidade local;
19. Assegurar que:
a) No quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por cento) dos(as)
alunos(as) do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível
suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o
nível desejável;
b) No último ano de vigência deste PME, todos os (as) estudantes do ensino
fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado
em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano
de estudo, e 80% (oitenta por cento), pelo menos, o nível desejável;
20. Aderir avaliação institucional, criada pela União, com base no perfil do alunado e do
corpo de profissionais da educação, nas condições de infra estrutura das escolas,
nos recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras
dimensões relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino;
21. Induzir processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação básica, por
meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a
serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a
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melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos (as)
profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática;
22. Formalizar e executar os planos de ações articuladas dando cumprimento às metas
de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de
apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de
professores e professoras e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação
e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da
infraestrutura física da rede escolar;
23. Garantir transporte gratuito para todos (as) os(as) estudantes da educação do
campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e
padronização integral da frota de veículos, de acordo com especificações definidas
pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO, e
financiamento compartilhado, com participação da União proporcional às
necessidades dos entes federados, visando a reduzir a evasão escolar e o tempo
médio de deslocamento a partir de cada situação local;
24. Desenvolver pesquisas de modelos alternativos de atendimento escolar para a
população do campo que considerem as especificidades locais e as boas práticas
nacionais e internacionais;
25. Universalizar, até o quinto ano de vigência deste PME, com o Apoio do Estado e da
União, 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;
26. Apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de
recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no
planejamento e na aplicação dos recursos, visando a ampliação da transparência e
ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática;
27. Aderir aos programas nacional, em todas as etapas da educação básica, por meio
de programas suplementares de material didático-escolar, transporte, alimentação e
assistência à saúde;
28. Garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e
artísticos e a equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar,
garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência;
29. Aderir a programas nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para
escolas públicas, visando à equalização das oportunidades educacionais;
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30. Aderir a programas nacionais para equipar as escolas com recursos tecnológicos
digitais para a utilização pedagógica no ambiente escolar a todas as escolas
públicas da educação básica, criando, inclusive, mecanismos para implementação
das condições necessárias para a universalização das bibliotecas nas instituições
educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, inclusive a internet;
META 11 - Garantir a oferta de ensino médio a 100% da demanda, com acréscimos
anuais de 25% (vinte e cinco por cento) até 2017.
Estratégias:
1. Garantir a relação professor/estudante, infraestrutura e material didático
adequados ao processo educativo, considerando as características desta etapa de
ensino, conforme os padrões do CAQ -Custo Aluno Qualidade;
2. Consolidar a identidade do Ensino Médio, aperfeiçoando a concepção curricular
que proporciona formação geral e específica;
3. Manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo, por meio do
acompanhamento individualizado do estudante com rendimento escolar defasado e
pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de
recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de
maneira compatível com sua idade;
4. Redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem como a
distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender a toda a
demanda de acordo com as necessidades específicas dos alunos;
5. Implantar, imediatamente, em todas as escolas, uma organização curricular para
o ensino noturno regular, de modo a atender as especificidades do aluno
trabalhador;
6. Garantir no currículo a inserção de atividades que utilizem outros espaços
Pedagógicos além da sala de aula, possibilitando o acesso a esses locais em todos
os turnos.
7. Implantar e ampliar a oferta do Ensino Médio Integrado à Educação Profissional
para atender a demanda;
10. Prover nas escolas de ensino médio equipamentos de informática, na proporção
mínima de um conjunto (computador conectado à internet, impressora e data show)
para cada 35 alunos;
11. Atender, imediatamente, a demanda por ensino médio nas populações do campo
com professores da própria comunidade;
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12. Estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da
permanência dos jovens beneficiários de programas de transferência de renda, no
ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o
coletivo, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências;
práticas irregulares de trabalho consumo de drogas, gravidez precoce, em
colaboração com as famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e
proteção à adolescência e juventude;
META 12- Articular mecanismos de cooperação entre o Município, Estado, União
Federal e Movimentos Sociais para organizar, implementar, construir e avaliar as
políticas públicas destinadas à melhoria da Educação nas Escolas do e no Campo e
da qualidade de vida dos camponeses, a partir da aprovação deste Plano.
Estratégia:
1. Registrar, autorizar e estruturar documentalmente as escolas municipais que estão
no campo e/ou que recebem a maioria dos alunos, e/ou que sua atividade
econômica advém do campo, como Escola do Campo, respeitando sua cultura;

2. Garantir e ampliar a oferta de educação infantil com qualidade de forma a atender
100% da população de 4 e 5 anos, até o final deste Plano;

3. Disponibilizar o atendimento de 100% da população escolarizável do Ensino
Fundamental de 9 anos, a partir da data de aprovação deste plano, garantindo o
acesso e a permanência dos alunos na escola com qualidade de ensino;

4. Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como espaço de participação e
exercício da cidadania;
5. Estabelecer política que vise ao desenvolvimento de estudos para regulamentar o
custo aluno/qualidade diferenciado da educação do campo, com ações articuladas e
construídas entre a esfera administrativa de governo e movimentos sociais, até o
primeiro biênio a partir da aprovação do PME;
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6. Construir com as comunidades escolares uma proposta pedagógica e calendário
escolar, respeitando o período chuvoso e fatores geográficos voltados à realidade,
superando a fragmentação do currículo e respeitando as diferentes metodologias
que consideram os sujeitos com suas histórias e vivências, e as legislações que
regem os sistemas de ensino;

7. Implementar políticas de universalização de acesso e permanência à educação
básica às pessoas que não tiveram acesso à escola em idade própria, como parte
da política municipal de erradicação do analfabetismo e da elevação do índice de
escolaridade da sociedade Canaense;

8. Garantir às escolas do campo organização mais flexível na formação de turmas, não
determinando o número mínimo de alunos e efetivando o serviço de coordenação
pedagógica;

9. Proporcionar formação específica para todos os profissionais da Educação do
Campo;

10. Melhorar as condições de trabalho e perspectivas das educadoras e educadores que
atuam nas escolas do campo;

11. Criar e Ampliar o acervo das bibliotecas do campo, principalmente, para aquisição
de

livros

paradidáticos,

materiais

de

pesquisa

e

recursos

tecnológicos,

transformando-as em um lugar de referência cultural para a comunidade local, a
partir da aprovação do PME;

12. Implantar políticas, em parceria com as Instituições de Ensino Superior - IES,
município e União, de formação inicial e continuada de profissionais da educação
que atuam na educação do campo, com vista a atender aos objetivos e às metas do
PME;
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13. Equiparar o rendimento médio dos profissionais do magistério das redes públicas de
educação básica ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até o
final do sexto ano de vigência do PME;

14. Garantir a criação de uma política de formação continuada dos profissionais da
educação, com capacitação inicial e oportunidades de formação continuada em nível
superior de graduação e pós-graduação gratuita na respectiva área de atuação;

15. Incentivar as escolas do campo a incluírem no currículo agro-ecologia e socioeconomia solidária, atividades práticas em forma de manejo com a terra, conteúdo e
metodologia

de

pesquisa

que

auxiliarão

na

produção

de

conhecimento

contextualizado e significativo aos sujeitos da aprendizagem, com área destinada às
práticas agroecológicas, oportunizando ação pedagógica singular, com possibilidade
de convênios e parcerias;

16. Promover formação continuada em Educação Ambiental ao produtor e produtora,
trabalhador e trabalhadora rurais para preservação, conservação e sustentabilidade
ambiental (reflorestamento, culturas adaptadas à região e conservação do solo);

17. Construir com as comunidades escolares locais uma proposta pedagógica voltada à
realidade, superando a fragmentação do currículo e respeitando as diferentes
metodologias que consideram os sujeitos com suas histórias e vivências, e as
legislações que regem os sistemas de ensino;

18. Assegurar o desenvolvimento de políticas públicas, a fim de equacionar os
problemas da educação, da sustentabilidade dos povos do campo e da qualidade de
vida, garantindo aos alunos e professores do campo o atendimento e o
acompanhamento multiprofissional especializado;
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19. Estabelecer parcerias com associações, cooperativas de agricultores que produzem
alimentos orgânicos, com acompanhamento da vigilância sanitária, para aquisição e
melhoria da merenda escolar;

20. Implementar políticas de universalização de acesso e permanência à educação
básica às pessoas que não tiveram acesso à escola em idade própria, como parte
da política municipal de erradicação do analfabetismo e da elevação do índice de
escolaridade da sociedade Canaense;

21. Assegurar que a alfabetização seja ofertada nas comunidades em que residem,
vivem, continuam, criam e recriam suas culturas e diversidades;

22. Assegurar, formar e capacitar profissionais na área, visando melhor interesse e
desenvolvimento dos atendidos;

23. Assegurar o acompanhamento e monitoramento da implantação dos Programas
Municipais de EJA, garantindo sua avaliação e contínuo aperfeiçoamento;

24. Organizar políticas de estudos e desenvolvimento da Educação do Campo no
Município de Nova Canaã do Norte – MT;

25. Instituir o Comitê Permanente de Educação do Campo do Município de Nova Canaã
do Norte - Estado de Mato Grosso, a partir da homologação do PME, como
instrumento da sociedade e dos movimentos sociais ligados ao campo, para discutir,
propor, acompanhar e avaliar as políticas públicas educacionais do campo;

26. Instituir o Fórum permanente da Educação do Campo no Município de Nova Canaã
do Norte -Mato Grosso, com plenárias escolares, municipais, como instrumento de
debates, de formulação de proposições, de acompanhamento e avaliação das
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políticas públicas da Educação do Campo, tendo a participação das instituições e
órgãos dos sistemas de ensino, dos movimentos sociais e populares, entidades
sindicais, pastorais, profissionais da educação, comunidades escolares, e outros;

27. Cumprir as metas e os objetivos da Educação Básica estabelecidas no PME, bem
como as políticas de valorização do magistério, formação profissional, gestão,
financiamento e atendimento.

META 13- Oferecer educação do campo nas escolas do e no campo com qualidade
e equidade á educação urbana articulando meios de colaboração entre União,
Estado e município para organizar, implementar, construir e avaliar as políticas
públicas destinadas à melhoria das escolas, educação e da qualidade de vida no
campo, a partir da aprovação deste Plano.

Estratégias:
1. Promover melhoria nas condições físicas das escolas do campo promovendo:
a. Espaço, iluminação, ventilação e insolação dos prédios escolares;
b. Instalações sanitárias e condições para a manutenção da higiene em todos os
espaços escolares;
c. Espaço coberto para esporte, recreação e lazer;
d. Adaptação dos espaços escolares para o atendimento dos alunos portadores de
necessidades especiais;
e. Instalar, equipar e manter laboratórios de Ciências da Natureza, humanas e
sociais, de informática com acesso á informação, de comunicação e linguagem e
equipamento multimídia para as escolas do campo;
f. Implantar, atualizar e ampliar o mobiliário e o acervo das bibliotecas para
Atender profissionais da educação e alunos;
g. Equipamento didático-pedagógico de apoio ao trabalho em sala de aula que
estejam em conformidade com realidade local do educando.
h. Aquisição de máquinas fotocopiadoras;
i. Adequação e manutenção de rede de energia elétrica;
j. Implementar um plano de ação imediata para construir, ampliar e/ou reformar as
escolas do campo para atender ás necessidades da comunidade escolar e seus
projetos;
k. Adaptar os edifícios escolares do campo para o atendimento de alunos portadores
de necessidades especiais e adotar, para as novas construções, critérios que
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atendam às especificidades do ensino e das características geográficas e climáticas
do entorno.
2. Proporcionar formação específica para os profissionais da Educação do Campo
desde o início de implantação deste plano com carência de até no máximo o
segundo ano de vigência do PME, mediante a implantação de políticas de formação
inicial e continuada;
3. Garantir nas escolas do campo profissional qualificado para atender aos laboratórios
de informática, ciências da natureza e biblioteca, a partir do terceiro ano de vigência
do PME, mediante a implantação de políticas de formação inicial e continuada;
4. Incentivar o esporte e o lazer enviando material esportivo adequado;
5. Estabelecer política que vise ao desenvolvimento de estudos para regulamentar o
custo aluno/qualidade diferenciado da educação do campo, com ações articuladas e
construídas entre a esfera administrativa de governo e movimentos sociais, até o
primeiro biênio a partir da aprovação do PME;
6. Realizar mapeamento anual, por meio do censo educacional da população do
campo, visando localizar e identificar a demanda por escolarização, a partir da
aprovação do PME;
7. Universalizar a oferta da educação básica no campo até 2016;
8. Construir com as comunidades escolares uma proposta pedagógica e calendário
escolar respeitando o período plantio/colheita e fatores geográficos voltados à
realidade, superando a fragmentação do currículo e respeitando as diferentes
metodologias que consideram os sujeitos com suas histórias e vivências, e as
legislações que regem os sistemas de ensino;

9. Viabilizar que, no prazo de vigência desse Plano, 100% dos alunos da educação
básica, que moram no campo, estudem preferencialmente em Escolas do e no
Campo, disponibilizando para eles o transporte escolar quando for necessário;
10. Garantir a permanência das escolas na comunidade do campo, evitando quando for
o caso a nucleação das escolas do campo; quando da necessidade, que se realize
no próprio campo;
11. Garantir às escolas do campo organização mais flexível na formação de turmas, não
determinando o número mínimo de alunos e efetivando o serviço de coordenação
pedagógica;
12. Garantir à população do campo à educação infantil;
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13. Melhorar as condições de trabalho e perspectivas das profissionais da educação que
atuam nas escolas do campo;
14. Promover formação continuada em Educação Ambiental aos profissionais da
educação para preservação, conservação e sustentabilidade ambiental
(reflorestamento, culturas adaptadas à região e conservação do solo);
15. Implantar políticas, em parceria com as Instituições de Ensino Superior - IES,
município e União, de formação inicial e continuada de profissionais da educação
que atuam na educação do campo, com vistas a atender aos objetivos e às metas
do PME;
16. Assegurar aos professores que atuam no campo acesso aos cursos de graduação,
especialização e materiais didáticos pedagógicos, garantindo aos alunos mesmo
nível de acesso às informações, conhecimentos e aproveitamento de oportunidades;
17. A partir da homologação do PME, os entes federados deverão apoiar projetos
pedagógicos que ampliem a permanência do (a) aluno (a) na escola e na
comunidade, com atividades educativas voltadas à realidade do campo, de modo
que toda a comunidade participe das práticas oferecidas;
18. Construir com as comunidades escolares locais uma proposta pedagógica voltada à
realidade, superando a fragmentação do currículo e respeitando as diferentes
metodologias que consideram os sujeitos com suas histórias e vivências, e as
legislações que regem os sistemas de ensino;
19. Identificar e disseminar processos pedagógicos inovadores e experiências bem
sucedidas de educação do campo (escola ativa, escola itinerante, com regimes de
alternância, etc);
20. Incentivar a elaboração de livros didáticos e materiais didáticos-pedagógicos com
conteúdos regionalizados, para que os alunos possam intensificar os conhecimentos
da sua região, executando políticas curriculares baseadas na identidade cultural dos
povos do campo;
21. Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a
organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente
comunitário, considerando as especificidades das escolas do campo;
22. Garantir a política de transporte escolar, para a educação do campo, conforme a
legislação vigente, que assegure o direito aos alunos em todas as modalidades de
ensino o acesso e a permanência à escola, garantindo padrões adequados de
segurança.
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23. Garantir, quando for o caso, financiamento compartilhado e distribuído de forma
equalizada entre os entes federados para o transporte escolar, extensivo aos
profissionais da educação básica, a partir da vigência do PME;
24. Incentivar o desenvolvimento de políticas públicas de educação de jovens e adultos,
especialmente voltadas para a população do campo, inclusive na modalidade à
distância;
25. Assegurar o desenvolvimento de políticas integradas com os Ministérios, Secretarias
de Estado e Município, especialmente, nas áreas de saúde, educação, cultura e
desporto, meio ambiente, agricultura e ação e promoção social, conjuntamente com
os sindicatos, ONGs, entidades e movimentos sociais, nacionais e internacionais, a
fim de equacionar os problemas da educação, da sustentabilidade dos povos do
campo e da qualidade de vida, garantindo aos alunos e professores do campo o
atendimento e o acompanhamento multiprofissional especializados;
26. Garantir ampla participação dos povos do campo na proposição, acompanhamento e
avaliação das políticas educacionais do campo;
27. Instituir o Comitê Permanente de Educação do Campo no Município de Nova Canaã
do Norte, a partir da homologação do PME, como instrumento da sociedade e dos
movimentos sociais ligados ao campo, para discutir, propor, acompanhar e avaliar
as políticas públicas educacionais do campo;
28. Instituir o Fórum permanente da Educação do Campo no Município de Nova Canaã
do Norte, com plenárias, como instrumento de debates, de formulação de
proposições, de acompanhamento e avaliação das políticas públicas da Educação
do Campo, tendo a participação das instituições e órgãos dos sistemas de ensino,
dos movimentos sociais e populares, entidades sindicais, pastorais, profissionais da
educação, comunidades escolares, e outros;
29. Estabelecer parcerias com associações, cooperativas de agricultores que produzem
alimentos orgânicos, com acompanhamento da vigilância sanitária, para aquisição e
melhoria da merenda escolar;
30. Garantir nas escolas do campo de tempo integral, no mínimo, três refeições diárias;
31. Desenvolver políticas de financiamento, via FAPEMAT e outras agências, para
fomento às atividades de pesquisa e extensão relativas às práticas educacionais,
culturais, sociais e produtivas do campo;
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32. Cumprir as metas e os objetivos da Educação Básica estabelecidas no PME, bem
como as políticas de valorização do magistério, formação profissional, gestão,
financiamento e atendimento;
33. Buscar parcerias através de programas e ações desenvolvidos do Ministério da
Educação como:
a) Programa de Apoio à Formação Superior em Licenciatura em Educação do
Campo;
b) Programa de Formação Continuada de Professores em Educação do Campo;
c) Programa Pro-jovem do Campo – Saberes da Terra;
d) Programa Nacional do Livro Didático do Campo;
d) Programa Dinheiro Direto na Escola – Campo;
e) Programa Dinheiro Direto na Escola – Água na Escola
META 14- Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou
mais para 95 (noventa e cinco por cento) até 2020 e, até o final da vigência deste
PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a
taxa de analfabetismo funcional.
Estratégias
1. Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não
tiveram acesso à educação básica na idade própria;
2. Manter programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do
ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a
conclusão da educação básica;
3. Expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a
formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional,
objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora;
4. Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio
incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e
adultos;
5. Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de
continuidade da escolarização básica;
6. Fazer, periodicamente, divulgação para educação de jovens e adultos, promovendo
assim a busca ativa em regime de colaboração entre entes federados e em parceria
com organizações da sociedade civil;
7. Realizar avaliação, que permita aferir o grau de alfabetização de jovens e adultos
com mais de 15 (quinze) anos de idade para inseri-lo na série/ano que o adeque;
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8. Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores,
públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da
jornada de trabalho dos empregados e das empregadas com a oferta das ações de
alfabetização e de educação de jovens e adultos;
9. Aderir através de pacto federativo a programas de capacitação tecnológica da
população jovem e adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de
escolarização formal e para os(as) alunos(as) com deficiência, articulando os
sistemas de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica, as universidades, as cooperativas e as associações, por meio de ações
de extensão desenvolvidas em centros vocacionais tecnológicos, com tecnologias
assistidas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa população;
10. Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, articulando a
formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo interrelações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da
cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos
adequados às características desses alunos e alunas;
META 15- Estabelecer, em parceria entre o Município, o Estado, a União e as IES,
um amplo sistema interativo de educação com os mecanismos da educação a
distância e presencial, para ampliar as possibilidades de atendimento nos cursos
regulares;
Estratégias:
1. Estabelecer cooperação permanente com município e União visando à expansãoe
melhoria da rede pública de ensino superior;

2. Implementar políticas que assegurem o direito de acesso ao ensino superior por
meio de ações afirmativas, em atendimento aos diferentes segmentos sociais,
buscando parcerias com as IES;

3. Desenvolver políticas de financiamento, via FAPEMAT e outras agências, para
fomento às atividades de pesquisa e extensão relativas às práticas educacionais,
culturais, sociais e produtivas do campo;
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4. Buscar e divulgar junto as instituições de Ensino Superior Pública a formação dos
profissionais da Educação, primeira e segunda licenciatura (PARFOR);

5. Incentivar os profissionais da educação para dar seguimento a formação em nível de
pós-graduação, mestrado e doutorado;

6. Garantir o transporte para o deslocamento dos acadêmicos, para as cidades
vizinhas onde se encontram os campi universitários;
7. Estabelecer cooperação permanente com estado e União visando à expansão e
melhoria da rede pública de ensino superior;
8. Em parcerias com Estado e União incentivar a criação de cursos superiores
diversificados em diversas modalidades e em turnos diferenciados, permitindo maior
flexibilidade na formação e ampliação da oferta de ensino, potencializando a
capacidade física existente;

9. Em parceria com União e o Estado, formar, em nível de pós-graduação, a demanda
dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e
garantir a todos os profissionais da educação básica a formação continuada em sua
área de atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos
sistemas de ensino;

10.
META 16- Valorizar os (as) profissionais da educação da rede pública de educação
básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos(as) demais profissionais
com escolaridade equivalente no Serviço Público Municipal, até o final de vigência
deste PME;
Estratégias:
1. Elaborar uma proposta de valorização, a partir do 2° ano de vigência deste Plano
para reajustar de forma progressiva o valor do piso salarial nacional para os
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profissionais do magistério público da educação básica para a equiparação dos
demais profissionais com escolaridade equivalente no Serviço Público Municipal;
2. Atualizar, a partir de 2016 o plano de Carreira para os(as) profissionais do magistério
das redes públicas de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei
nº 11.738, de 16 de julho de 2008, na Lei 9394/96;
3. Ampliar a assistência financeira específica do município para implementação de
políticas de valorização dos(as) profissionais do magistério, em particular o piso
salarial;
4. Manter um quadro de pessoal efetivo de no mínimo 90% dos profissionais da
educação básica em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados;
5. Manter, no plano de Carreira dos profissionais da educação do Município, licenças
remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pósgraduação stricto sensu;
META 17- Criar um grupo de trabalho, a partir de 2016 para reformulação do Plano
de Carreira para os (as) profissionais da educação básica definido em lei federal,
nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.
Estratégias
1. Estruturar a rede municipal de educação básica de modo que, até o início do terceiro
ano de vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos respectivos
profissionais do magistério e 95% (noventa e cinco), no mínimo, dos respectivos
profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de cargos de provimento
efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se encontrem vinculados;
2. Utilizar, para fim de efetivação, concursos públicos de admissão de profissionais do
magistério da educação básica pública promovida pelo MEC;
3. Assegurar os TDIS no Plano de Cargo e Carreira dos Profissionais da Educação;
4. Buscar parcerias para disponibilizar formação profissionalizante para os TDIS;
5. Aderir à programas de oferta de cursos de formação de professores de educação
infantil em nível superior, com conteúdo específicos de modo a atingir a meta
estabelecida pela LDB para a década da educação;
META 18-Manter e aprimorar a Lei Gestão Democrática, no âmbito das escolas
públicas municipal prevendo recurso municipal e apoio técnico municipal para tanto.
Estratégias:
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1. Aderir à programas de apoio e formação aos (às)conselheiros(as) dos conselhos de
acompanhamento e controle social do FUNDEB, dos conselhos de alimentação
escolar - CAE, dos conselhos regionais e de outros e aos(às) representantes
educacionais em demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas,
garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço físico adequado,
equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom
desempenho de suas funções;
2. Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselho
municipal de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão
escolar e educacional, inclusive aderindo à programas federais de formação de
conselheiros, assegurando-lhes condições de funcionamento autônomo;
3. Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão
financeira para a Secretaria Municipal de Educação;
4. Aderir à programas nacionais de formação de diretores e gestores escolares, bem
como à prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos
para o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão;
META 19-Ampliar os investimentos públicos em educação pública em no mínimo 25
% até o 5º ano de vigência deste Plano.
Estratégias :Fazer campanha anualmente de emplacamento de automóveis de
moradores do município que não possuem placas neste município;

115
Av. São Paulo, 89 - Centro – Caixa Postal 01 - 78515-000 - Nova Canaã do Norte - Mato Grosso Fone: (66)
3551-1070 / 1274 – Fax: 3551-1663 - pm.canaa@uol.com.br – www.novacanaadonorte.mt.gov.br

PREFEITURA DE NOVA CANAÃ DO NORTE
ESTADO DE MATO GROSSO
CNPJ Nº 03.238.912/0001-94

REFERÊNCIAS
BRASIL, Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Senado,
1988.
BRASIL, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 1991, 2000 e
2010http://www.ibge.gov.br
BRASIL, Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 - Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Nova Canaã do Norte
www.cidades.ibge.gov.br
BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 9394/96, de 20
de dezembro de 1996.
BRASIL, MEC. Ideb, 2011. Disponível em <http://portal.mec.gov.br >.
BRASIL, MEC. Plano Nacional de Educação–LEI Nº 13.005, DE 25 DE JUNHO DE
2014. Disponível em <http://www.planalto.gov.br> Brasília: MEC, 2014
BRASIL. Plano Estadual de Educação–LEI Nº 10.111, DE 06 DE JUNHO DE
2014.Mato Grosso, 2014.
BRASIL, MEC/INEP - Censo da Educação Básica INEP/MEC, 2010.
BRASIL, MEC/INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais.
Índices de
aprovação, reprovação e abandono no Município de Nova Canaã do Norte/MT
2010. Disponível em >http://portal.inep.gov.br/.
BRASIL, MEC/INEP - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais.
Matricula inicial por dependência administrativa na Educação Básica no
Município
de
Nova
Canaã
do
Norte/MT2010.
Disponível
em
>http://portal.inep.gov.br/.
CÂMARA, Municipal de Nova Canaã do Norte. Lei Municipal Nº 776 de 14 de Maio
de 2010. Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração dos
Profissionais da Educação Básica.
CÂMARA, Municipal de Nova Canaã do Norte. Lei Municipal Nº 984 de 10 de
Dezembro de 2013. Dispõe sobre a criação e organização do Sistema Municipal de
Ensino; da criação do Conselho Municipal de Educação e Integração do Conselho
do FUNDEB e do Conselho da Alimentação Escolar - CAE como câmaras do
Conselho Municipal de Educação. CÂMARA, Municipal de Nova Canaã do Norte.
Lei Municipal Nº 983 de 21 de Novembro de 2013. Estabelece a Gestão
Democrática do Ensino Público na Educação Infantil e Fundamental
Plano Diretor do Município de Nova Canaã do Norte/MT. Disponível em
http://www.novacanaadonorte.mt.gov.br/
SIACE/PCA, Sistema Informatizado de Apoio ao Controle Externo / Prestação de
Contas Anual para remessa das prestações de contas anuais dos gestores do Poder
Executivo e das Administrações Indiretas Municipais. Percentual de Aplicação na
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino/Gastos com a Manutenção e
Desenvolvimento do Ensino – Nova Canaã do Norte/MT. Disponível em
http://www.tce.mg.gov.br/index.asp.
116
Av. São Paulo, 89 - Centro – Caixa Postal 01 - 78515-000 - Nova Canaã do Norte - Mato Grosso Fone: (66)
3551-1070 / 1274 – Fax: 3551-1663 - pm.canaa@uol.com.br – www.novacanaadonorte.mt.gov.br

