
 

 

 

 

 

  

 

Governo do Município                       

Secretaria Municipal de Educação  

de Criciúma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

 

 

 

 

Relatório Anual de Avaliação do Plano 
Municipal de Educação – PME 

Criciúma/SC 

Lei Municipal no 6.514 de 1º de 
dezembro de 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criciúma, 30 de outubro de 2017



3 
 

RESPONSÁVEIS PELA AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
 
 

COMISSÃO COORDENADORA: SG/Nº 1067/17 

Silvana Alves Bento Marcineiro – Presidente 
Ricardo Luiz de Bitencourt – Vice- Presidente 

Sandra Helena Búrigo Rosso – Secretária Executiva 
 
 

EQUIPE TÉCNICA Responsável Pela Elaboração Deste Relatório 
 PME: Ato nº 792/17 

 
 

Silvana Alves Bento Marcineiro – Representante da Secretaria Municipal de 
Educação – Presidente da Comissão de Acompanhamento e Avaliação do PME 

Gislene dos Santos Sala – Setor Pedagógico 

Micheli Bez Birolo – Representante do Conselho Municipal de Educação – COMEC 

 



4 
 

 

SUMÁRIO 

 

APRESENTAÇÃO .............................................................................................................. 5 

1. PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME ................................ 6 

2. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS ............................................................. 9 

CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES ........................................................................... 117 



5 
 

APRESENTAÇÃO  

 

O Plano Municipal de Educação de Criciúma (PME) – 2015/2024 – é o 

principal instrumento da política educacional do Município, com vistas ao alcance de 

patamares adequados de qualidade e equidade na Educação. O PME de Criciúma 

tem vigência de 2015 a 2024 e possui 21 metas a serem cumpridas neste período.  

Com sua aprovação, a Secretaria Municipal de Educação passou a 

executar programas e ações com o objetivo de alcançar as metas e estratégias do 

PME. Nesse sentido, em seu primeiro ano de vigência, a SME adequou seu 

planejamento e deliberou que todos os setores e escolas elaborassem os planos de 

trabalho alinhados ao PME. 

Para monitorar e avaliar o PME de Criciúma decretos foram emitidos, 

visto que algumas mudanças ocorreram no setor administrativo municipal. Estes 

refere-se ao Decreto SG/Nº 1062/17 de 22 de Junho de 2017 que nomeia a 

Comissão Coordenadora e os Representantes das Entidades e o Decreto SG/nº 

792/17 de 14 de abril de 2017 nomeia a Equipe Técnica. 

Outro movimento de relevância é a atualização do Plano Plurianual (PPA) 

e seu alinhamento com o Plano Municipal de Educação, assim como, o Plano de 

Ações Articuladas (PAR).  

Os trabalhos referentes ao monitoramento do plano foram organizados a 

partir de encontros com Grupos de Trabalho, conforme as metas do documento. 

Após a coleta de dados e discussão nos GTs, as informações foram 

repassadas à equipe técnica que elaborou o relatório de monitoramento, a fim de 

subsidiar a elaboração deste relatório de avaliação.  
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1. PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME 

 
 

O Plano Municipal de Educação de Criciúma foi elaborado e aprovado no 

ano de 2014 e sua construção deu-se a partir da mobilização da população para se 

pensar/refletir a respeito de um planejamento educacional que contemplasse os 

anseios e desejos para a educação do município. Para chegar ao documento final, 

vários estudos foram realizados pela comissão organizadora, que se propôs a olhar 

para as 20 metas e respectivas estratégias do Plano Nacional de Educação, 

aprovado em 2014, e refletir a partir dele sobre a realidade do município. No 

decorrer do ano de 2014 foram organizados 17 encontros, 5 pré-plenárias regionais 

e 2 plenárias com mais de 400 participantes, dentre eles gestores/as, representantes 

de pais/mães, docentes, representantes civis e governamentais, sindicato e 

representantes dos/as estudantes.  

O documento final teve a análise e aprovação da Câmera de Vereadores, 

na qual se instituiu a Lei nº 6.514 de 1º de dezembro de 2014 que aprovou o Plano 

Municipal de Educação de Criciúma. 

Com o objetivo de monitorar e avaliar o Plano, devido a troca de gestão 

do município e outros fatores secundários, alguns membros da Equipe Técnica, da 

Comissão Coordenadora e dos Representantes das entidades precisaram ser 

substituídos, sendo nomeados novos membros a partir dos Decretos SG/Nº 1062/17 

de 22 de Junho de 2017 e do Decreto SG/nº 792/17 de 14 de abril de 2017. 

A Equipe Técnica e a Comissão Coordenadora realizou dois encontros no 

auditório da Associação dos Municípios da Região Carbonífera – AMREC, a fim de 

apresentar a todos os envolvidos a dinâmica de avaliação e monitoramento do PME. 

Neste momento os envolvidos foram divididos em Grupos de Trabalho (GT) a partir 

das metas estabelecidas no Plano e apresentou-se uma agenda com encontros para 

que os mesmos se reunissem.   

A partir disso, outros 2 encontros foram realizados em salas 

disponibilizadas pelo SENAI  para estudar as metas e estratégias estabelecidas no 

Plano e elaborar mecanismos para a coleta de dados em todas as instituições do 

município. Os dados referentes à rede estadual e municipal ficaram sob 

responsabilidade de seus representantes. Para a coleta de dados da rede particular 

e das instituições de ensino profissionalizante e superior os GTS indicaram quais 
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dados e questionamentos seriam necessários e elaborou-se um formulário para esta 

coleta. Este foi elaborado a partir de uma ferramenta chamada Google Forms, que 

possibilita criar formulários online onde as respostas são compiladas 

instantaneamente.  

Durante o período de Monitoramento as instituições de ensino particulares 

receberam um ofício de conscientização da importância do comprometimento com 

as respostas para o Município, emitido pela Secretária Municipal de Criciúma, Roseli 

de Lucca Pizzolo, contendo, também, o endereço eletrônico para acessá-lo. Este 

formulário ficou disponível durante dois meses para acesso das instituições. Durante 

o processo de coleta algumas instituições tiveram que ser alertadas para o 

preenchimento.  

Após a compilação dos dados os GTS foram convocados para analisá-los 

e contribuir no relatório de monitoramento do Plano, enquanto o relatório de 

avaliação ficou sob responsabilidade da equipe técnica. 

Percebeu-se no processo de coleta algumas lacunas entre os dados, visto 

que os utilizados para a elaboração do plano, fornecidos pelo Censo Populacional 

2010 – IBGE, ainda não sofreram atualizações para que possamos calcular 

indicadores com progressões reais em cada uma das metas. Vale destacar, 

também, que a progressão estatística populacional do IBGE não corresponde com a 

realidade do município inviabilizando um cálculo para tais indicadores. Assim, 

utilizamos neste relatório projeções a partir dos números disponibilizados pelo site 

DATASUS, IBGE (2010), Censo (2013 e 2016), Tribunal de Contas de Santa 

Catarina, Vigilância Epistemológica do município de Criciúma, Observatório do PME 

e PME em movimento. 

Como educadores sabemos da importância de uma Lei como esta para 

garantir a qualidade do ensino no município, em todas as suas modalidades, níveis e 

redes. Em contrapartida, sem um trabalho de planejamento efetivo para se alcançar 

as 21 metas e estratégias estabelecidas esta garantia se perde e a Lei torna-se mais 

um documento “de gaveta” para a Educação.  

É necessário, porém, que haja o comprometimento de todos os 

segmentos, sejam estes municipais, estaduais ou particulares, nos quais devem 

olhar para cada uma destas metas e estratégias a fim de criar mecanismos para sua 

efetivação.  
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Além disso, deve-se levar em consideração a atual situação financeira do 

país para atingir as metas e estratégias no prazo estabelecidas pelo Plano 

Municipal. Em 13 de dezembro de 2016 foi aprovada no Senado Federal a Proposta 

de Emenda à Constituição, PEC 55, também conhecida como PEC do teto máximo 

dos gastos públicos, que congela os investimentos com Saúde e Educação a partir 

de 2018, deixando de acompanhar a receita do país. Este congelamento refletirá, 

principalmente, no cumprimento das metas e estratégias que necessitam de 

investimentos financeiros, conforme avaliado neste relatório. 

Por fim, destaca-se a importância de realizar o monitoramento e a 

avaliação constante do Plano Municipal de Educação, para replanejarmos as ações 

voltadas à Educação do município. Outro desafio constatado no processo de 

avaliação e monitoramento refere-se à sensibilização de todas as redes planejarem 

suas ações em prol do cumprimento deste documento, pois é um compromisso de 

todos com a qualidade da educação. 
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1. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS 

 
 

O Plano Municipal de Criciúma foi elaborado no ano de 2014 utilizando 

com fonte os dados oferecidos pelo Censo Populacional de 2010 (IBGE1) e pelo 

Censo Escolar de 2013 (INEP/MEC). Portanto, para conseguir realizar uma 

progressão dos dados, monitorando e avaliando as metas, realizou-se a busca ativa 

dos dados pela colaboração dos membros representantes da Secretaria Municipal 

de Educação de Criciúma e da Gerência Regional de Educação. Outros dados foram 

buscados pela Equipe Técnica através de um formulário online, para as redes 

privadas, e diretamente nos setores da Saúde e Vigilância Epistemológica do 

município. Além disso, pesquisas em alguns sites contribuíram para esta análise, 

como PNE em Movimento, Observatório do Plano Nacional de Educação, INEP, 

IBGE e Tribunal de Contas de Santa Catarina. 

Assim, este relatório avalia as 21 metas e suas devidas estratégias 

utilizando como ponto de partida os dados do Plano Municipal de Educação, de 

2014, até o ano de 2016, ou seja, bienalmente. 

A fim de conseguirmos nos aproximar de um número populacional, 

utilizamos como referência os dados disponibilizados no site do IBGE de 2010 

acrescidos do número de nascimentos (nascidos vivos) do município fornecidos pelo 

setor de Vigilância Epidemiológica, vinculado a Prefeitura Municipal de Criciúma, 

conforme tabelas abaixo: 

Número de Nascimentos  

Residentes no Município de Criciúma 

Ano Total 

2011 2737 

2012 2731 

2013 2812 

2014 2862 

2015 2925 

2016 2840 

2017 2358 

Fonte: Memorando SINASC 434/17 (Vigilância Epidemiológica de Criciúma) 

                                                           
1 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 



10 
 

Estimativa Populacional 

População em 2010 (IBGE) 192.308 habitantes 
Número de nascimentos em 2011 2737 crianças 
Número de nascimentos em 2012 2731 crianças 
Número de nascimentos em 2013 2812 crianças 
Número de nascimentos em 2014 2862 crianças 
Número de nascimentos em 2015 2925 crianças 
Número de nascimentos em 2016 2840 crianças 

Estimativa aproximada do número total de habitantes 
em 2016 

209.215 habitantes 

 
Os dados populacionais divididos por faixa etária foram buscados a partir 

de projeções dos números disponibilizados pelo site DATASUS2 – Tecnologia de 

informação a serviço do SUS. Os números encontrados no site são de 2012, desta 

forma projetamos de acordo com o exemplo: 

 

 

 

Pensando que em 2012 teríamos no município 32.008 crianças de 0 a 12 

anos, projetamos este número após 4 anos, em 2016 estas mesmas pessoas 

estariam na faixa etária de 4 a 16 anos.  

Idade População estimada para 2016 
5 anos 2480 
6 anos 2431 
7 anos 2418 
8 anos 2434 
9 anos 2474 

10 anos 2536 
11 anos 2615 
12 anos 2706 
13 anos 2807 
14 anos 2919 
15 anos 3043 
16 anos 3145 
17 anos 3210 
18 anos 3250 
19 anos 3293 
20 anos 3331 

Fonte: Tabela com projeções a partir dos dados de 2012, disponíveis em: 
TTP://www2.datasus.gov.br/ 

 

                                                           
2 http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popSC.def 

População 2012 Mesma População 2016 

0 – 12 anos: 32.008 4 – 16 anos: 32.008 
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Os números utilizados para a avaliação deste plano são projeções que 

não levam em consideração o índice de mortalidade e de deslocamento para outros 

municípios, como também os novos habitantes que vieram residir em Criciúma. 

Utilizamos esta estimativa levando em conta que os dados fornecidos pelo IBGE são 

de 2010 e as projeções do instituto não destacam as faixas etárias detalhadas que 

necessitamos para a avaliação deste plano. Verificamos, também, que as 

informações que constam no Plano Municipal, no que se refere ao Diagnóstico por 

Metas (p. 25 – 33) diferem das fontes citadas como referência (Censo escolar 2013). 

O número de matrículas do ano de 2013 e 2016 foram obtidos por meio 

dos dados informados pelo INEP3, conforme tabela abaixo: 
 

Número de Matrículas na Educação Básica 
Ensino Regular, Especial e/ou EJA (2013) 

Etapa de Ensino 

Educação 
Infantil 

Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

Educação 
Profissional 

Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) 

Educação 
Especial 

C
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is 

A
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o 
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a 
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n
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te 
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u
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n
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l 

E
n

sino
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é
d

io 

E
JA

 
P

ro
fission

a
lizan

te 

C
la

sse
s C

o
m

un
s 

C
la

sse
s 

E
xclu

sivas 

5.700 4.917 12.962 11.025 8.004 158 986 1.144 1.102 2.867 1.317 1.490 - 640 57 

10.617 23.987 9.148 5.113 2.807 697 

Total de matrículas: 50.528 
Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos 

                                                           
3 http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica 

Número de Matrículas na Educação Básica 
Ensino Regular, Especial e/ou EJA (2016) 

Etapa de Ensino 

Educação Infantil 
Ensino 

Fundamental 
Ensino 
Médio 

Educação 
Profissional 

Educação de Jovens e 
Adultos (EJA) 

Educação 
Especial 

C
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e 
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-E
sco

la 
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C
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C
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E
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5.785 5.018 
 

13.437 
 

10.632 6.533 303 1.271 1.574 832 2.721 1.158 1.321 - 769 
 

39 
 

10.803 24.069 8.107 5.127 2.479 808 

Total de matrículas: 49.011 
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Número de Matrículas na Educação Básica 

 

2 META SOBRE EDUCAÇÃO INFANTIL 

 

Meta 1 – Universalizar, até 2016, a Educação Infantil na pré-escola para as 

crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de 

Educação Infantil em creches, de forma a atender no mínimo 70% (setenta por 

cento) das crianças de até 03 (três) anos, até o final da vigência deste 

documento, em consonância com o PNE. 

Para o atendimento da Educação Infantil o Município de Criciúma conta 

com 20 Centros de Educação Infantil Municipais, 43 Escolas de Educação Infantil e 

Ensino Fundamental municipais, 34 instituições privadas filantrópicas conveniadas 

com o município dos quais 32 são mantidas pela AFASC4 e 1 pela Associação 

Beneficente ABADEUS  e 25 instituições privadas.  

A partir do ano de 2016 a Secretaria de Educação em parceria com a 

AFASC, vem realizando o remanejamento das crianças que serão atendidas no 

município. Assim, a AFASC passou a atender, com prioridade, as crianças de 0 a 3 

anos e as crianças de 4 e 5 anos passaram a ser atendidas pela rede municipal. 

Mesmo com esta ação, o município atendeu, em 2016, 73.75% das crianças com 

idade de 4 e 5 anos, caminhando para o atendimento do que destaca na meta 01.  

O indicador 1A refere-se à porcentagem atendida de crianças de 4 e 5 

anos nas escolas. Para chegar a este resultado dividiu-se o número de crianças, na 

                                                           
4 Associação feminina de Assistência Social de Criciúma. 

Número de Matrículas na Educação Básica 
Ensino Regular, Especial e/ou EJA (2016) 

Etapa de Ensino 

Educação Infantil 
Ensino 

Fundamental 
Ensino 
Médio 
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C
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C
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sse
s 

E
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5.785 5.018 
 

13.437 
 

10.632 6.533 303 1.271 1.574 832 2.721 1.158 1.321 - 769 
 

39 
 

10.803 24.069 8.107 5.127 2.479 808 

Total de matrículas: 49.011 
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respectiva idade, matriculadas no Pré-escolar, 4033, pelo número da população com 

esta idade, 5468, multiplicados por 100, chegando a 73.75% do número de crianças 

atendidas. Em relação ao número de atendimentos de crianças nesta faixa etária 

indicado pelo IBGE, o município estaria atendendo 88% em 2015, porém, é válido 

destacar que a população teve um aumento de 8% a cada ano, diminuindo o número 

de atendimentos comparados com 2010.  

 

 

 

 

 

 

Indicador 1A 
Média das crianças que frequentam Pré-escola de 4 

e 5 anos 
META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO 
INDICADOR 

100% 
DADO OFICIAL5 88% 

Censo 
Demográfico 2010 

– IBGE  
DADO MUNICIPAL 

6 
73,75% 

Projeção Municipal 
para 2016 

 

Já para as crianças de 0 a 3 anos a estimativa é de atender no mínimo 

70% das crianças nas creches até o final da vigência deste Plano, sendo que 

atualmente atende-se 42.03% do total de crianças nesta idade no município. Com 

estas ações o Município zerou a lista de espera das crianças na idade de 4 a 5 anos 

e conseguiu avançar na lista de 0 a 3 anos. 

Este cálculo foi realizado levando-se em consideração o número de 

crianças de 0 a 3 anos de idade que frequentam a Educação Infantil em creches, 

4.808, dividido pelo número de crianças do município, na respectiva idade, 11.439, 

multiplicadas por 100. Portanto, diante da fórmula do indicador 1B atendemos 

42.03% do número de crianças, chegando a 60% da meta prevista para 2024. 

 

                                                           
5  É o dado apresentado pelos estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira – INEP disponível no site: www.observatoriodopne.org.br 
6 É o dado produzido pelas pesquisas realizadas no município de criciúma. 
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Indicador 1B 
Média das crianças que frequentam Pré-escola de 0 

a 3 anos 
META PREVISTA PARA 

O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO 
INDICADOR 

70% 
DADO OFICIAL 42,2% 

Censo 
Demográfico 2010 

– IBGE  

DADO MUNICIPAL 42.03% 
Projeção Municipal 

para 2016 
 

A Rede Municipal reestruturou algumas escolas para garantir o 

atendimento, conforme as especificidades da Educação Infantil. As crianças da 

Educação Infantil que são público do Atendimento Educacional Especializado foram 

contempladas. 

Ofertou Formação continuada aos profissionais (todas as redes) e 

assegurou processo seletivo relacionado à contratação dos profissionais (rede 

municipal e estadual). A Secretaria Municipal de Educação, juntamente com os 

profissionais, elaborou de forma participativa as Diretrizes Curriculares Municipal 

para Educação Infantil em 2015. 

 

ESTRATÉGIAS META 01 – EDUCAÇÃO INFANTIL 

1.1 Definir e garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, metas de expansão das respectivas redes 

públicas/privadas de Educação Infantil, segundo padrão nacional de qualidade, 

considerando as peculiaridades locais, de acordo com o art. 25 e parágrafo único da 

Lei n° 9394/96. 

A Rede Municipal em parceria com instituições privadas conveniadas 

garante o atendimento de 73,75% de crianças da população de 4 e 5 anos e 42,03% 

das crianças de 0 a 3 anos. Portanto, a estratégia, com prazo para 2024, está em 

andamento, visto que o município tem buscado parcerias para a ampliação deste 

atendimento. 

 

1.2 Garantir que, ao final da vigência deste PME, seja inferior a 10% (dez por cento) 

a diferença entre as taxas de frequência à Educação Infantil das crianças de até 03 
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(três) anos, oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do 

quinto de renda familiar per capita mais baixo. 

De acordo com a Nota técnica Nº 1/2017 não foi possível conseguir os 

dados para avaliar esta estratégia.  

 

1.2.1 Elaborar critérios para matrícula na Educação Infantil das crianças de até 03 

(três) anos, em parceria com o SGD (Sistema de Garantia dos Direitos), para o 

cumprimento da meta 1.2. 

De acordo com a Nota Técnica Nº 2/2017, será estabelecida uma 

comissão para discutir os critérios para a matrícula na Educação Infantil das crianças 

de até 3 anos. A comissão será composta pela Secretaria Municipal de Educação, 

Procuradoria do Município, COMEC, CMDCA, Vara da Infância e da Juventude, 

Ministério Público, Defensoria Pública e Conselho Tutelar. Portanto, estratégia com 

prazo para 2024 está em andamento. 

 

1.3 Manter levantamento da demanda por creche para a população de 0 (zero) até 

03 (três) anos, com base de dados integrada no âmbito municipal, como forma de 

planejar a oferta e garantir o atendimento da demanda. 

De acordo com a NT Nº 3/2017 até o presente momento o município não 

conseguiu organizar um sistema que levante estes dados.  

 

1.4 Estabelecer, no primeiro ano de vigência do PME, normas, procedimentos e 

prazos para definição de mecanismos de consulta pública acerca da demanda das 

famílias por creches 

Estratégia com prazo para 2016, porém ainda não foi possível realizar. 

Está prevista no Planejamento Plurianual da rede municipal (PPA 2018 a 2021), 

onde consta a implantação do Sistema Fila Única. 

 

1.5 Construir, manter, ampliar e assegurar, em regime de colaboração e respeitadas 

às normas de acessibilidade, Programa Nacional de Construção e Reestruturação 

de escolas, bem como a aquisição de equipamentos, objetivando a expansão e a 

melhoria da rede física de escolas públicas de Educação Infantil. 

Estratégia com prazo para 2024 e em andamento. Em 2012 foi aprovada 

a Resolução Nº 16 pelo Conselho Municipal de Educação de Criciúma – COMEC na 
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qual fixa normas para a Educação Infantil no âmbito do Sistema Municipal de Ensino 

de Criciúma, na qual em seu segundo artigo dispõe que o conselho está incumbido 

de autorizar o funcionamento como também supervisionar as instituições para que 

as mesmas atendam o que está regulamentado pela resolução. Este 

acompanhamento refere-se para as instituições públicas e privadas que atendem a 

crianças de 0 a 5 anos. No capítulo V da resolução dispõe sobre o espaço, 

instalações e dos equipamentos necessários para garantir a qualidade neste nível 

de ensino. Portanto, vale destacar que está previsto do Plano Plurianual do 

município de Criciúma, de acordo com a Nota Técnica Nº 4/2017, uma proposta para 

construir, manter, ampliar e assegurar o disposto na estratégia, conforme a 

demanda de cada comunidade, sendo assim a estratégia encontra-se em 

andamento. 

 
1.6 Implantar, até o segundo ano de vigência deste PME, avaliação da Educação 

Infantil, a ser realizada a cada 02 (dois) anos, com base em parâmetros nacionais de 

qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições 

de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, além de outros 

indicadores relevantes. 

De acordo com a Nota Técnica Nº 5 de 2017 será estabelecida uma 

comissão para o estudo e elaboração da avaliação institucional para ser aplicada em 

2018. Das 21 instituições que atendem Educação Infantil, 10 possuem avaliação 

institucional. Portanto, a estratégia não foi realizada no período, mas está em 

andamento. 

 

1.7 Articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas, como entidades 

beneficentes de Assistência Social na área de Educação, propiciando a expansão do 

acesso à rede escolar pública e, gradativamente, a rede municipal assumir as 

creches da AFASC, de modo que até o final do PME esteja consolidado 100% (cem 

por cento). 

Estratégia com prazo para 2024 e em andamento. De acordo com a Nota 

Técnica Nº 6 de 2017, a partir da análise da Lei Nº 13.348 de 10 de outubro de 

2016, até a universalização prevista pelo Plano Municipal de Educação, aprovado 

pela Lei nº 13.005 de junho de 2014, será admitido o cômputo das matrículas das 

pré-escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas, sem fins lucrativos, 
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conveniadas com o poder público e que atendam a crianças de quatro a cinco anos, 

observadas as condições previstas nos incisos I a V do § 2º, efetivadas, conforme o 

censo escolar mais atualizado realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- INEP.  

Portanto, para atendimento da demanda a Rede Municipal de Ensino 

estará priorizando o atendimento das crianças de 4 e 5 anos, de acordo com a 

obrigatoriedade prevista pela lei nº 12.796, de 4 de abril de 2013 que altera a LDB 

de 1996. No que se refere ao atendimento das crianças de 0 a 3 anos, este será 

ofertado em bairros que as instituições conveniadas (AFASC e ABADEUS) não 

possuem estabelecimentos. 

 

1.8 Promover de forma articulada com as instituições formadoras, a formação inicial 

e continuada dos(as) profissionais da Educação Infantil, garantindo, 

progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior. 

Estratégia em andamento, pois ainda nem todas as redes garantem que 

os profissionais possuam Ensino Superior. A Rede Municipal garante que os 

profissionais da Educação Infantil tenham Formação Superior sendo que em 2016 

possuía 663 professores com formação em Licenciatura. Por conseguinte, a rede 

privada e conveniadas possuíam 1075 profissionais, dos quais apenas 536 são 

habilitados em licenciatura, ou seja, 49,87%.   No que se refere à formação 

continuada destes profissionais foram oferecidas em todas as redes. 

 

1.9 Promover e estimular a articulação entre Pós-Graduação, núcleos de pesquisa, 

PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) 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 teorias educacionais, ao 

atendimento da população de 0 (zero) a 05 (cinco) anos. Dentre essas propostas, 

enfatizar metodologias voltadas ao reconhecimento de identidades étnico-raciais. 

Estratégia com prazo para 2024 e em andamento, visto que estas ações 

são realizadas ao longo do ano letivo, onde há a adesão pela rede municipal pelo 

Programa de Iniciação à docência – PIBID para algumas escolas, como também 

com as instituições de pós-graduação e graduação que realizam pesquisas nas e 

sobre as instituições de Educação Infantil. 
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1.9.1 Garantir na equipe diretiva das instituições de Educação infantil, ao menos 01 

(um/a) profissional habilitado (a) em Pedagogia, conforme resolução do COMEC 

(Conselho Municipal de Educação de Criciúma). 

Estratégia com prazo para 2024, porém já realizada visto que a 

Resolução da Educação Infantil em seu Capítulo IV, artigo 11º, na qual dispõe que a 

direção da Educação Infantil deverá ser exercida por profissional da área da 

Educação, com nível superior, formado, preferencialmente em curso de graduação 

em Pedagogia. 

 

1.10 Fomentar e garantir o atendimento às populações do campo e/ou oriundas de 

comunidades indígenas e quilombolas na Educação Infantil, nas respectivas 

comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, 

limitando a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender 

às especificidades dessas comunidades, garantido consulta prévia e informada. 

O município de Criciúma não possui esta demanda. 
 

1.11 Priorizar o acesso à Educação Infantil e fomentar a oferta do Atendimento 

Educacional Especializado (AEE) complementar e suplementar as crianças com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, assegurando a educação bilíngue para os (as) surdos (as), Braille 

para os (as) cegos (as) e garantindo a Educação Especial como modalidade nessa 

etapa da Educação Básica, com profissionais habilitados (as) em cada área 

específica de cada deficiência. 

A Rede Municipal procura garantir este acesso em alguns CEIMs quando 

a demanda é grande, e em outros casos encaminha para uma sala de atendimento 

mais próxima da casa da criança. No que se refere às redes privadas e 

conveniadas, possuem 21 profissionais com habilitação em Educação especial, 2 

em Atendimento Educacional especializado e 1 em Educação Bilíngüe. Portanto, 

estratégia em andamento com prazo para 2024. 

 

1.12 Implementar, em caráter complementar, Programas de orientação, 

acompanhamento, fiscalização e apoio às famílias, por meio da articulação das 
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áreas de Educação, Saúde e Assistência Social, com foco no desenvolvimento 

integral das crianças de até 5 (cinco) anos de idade. 

Estratégia em andamento. A rede municipal participa de alguns 

programas que realizam estes apoios às famílias em parceria com outras 

secretarias, como o projeto PSE com a Secretaria de Saúde e o programa APOIA 

com a Assistência Social e Conselho Tutelar. 

 

1.13 Preservar as especificidades da Educação Infantil na organização das redes 

escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 05 (cinco) anos em 

estabelecimentos que atendam aos parâmetros nacionais de qualidade, e a 

articulação com a etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do (a) estudante de 

06 (seis) anos de idade no Ensino Fundamental. 

Estratégia com prazo para 2024 e em andamento. Das 22 instituições que 

responderam o formulário online, apenas uma disse que não atende aos parâmetros 

de qualidade estabelecidos pela Resolução Nº 16 de 2012 que fixa normas de 

funcionamento e qualidade para as instituições de Educação Infantil. No que se 

refere às especificidades deste nível, as redes de ensino procuram desenvolver 

formação continuada com todos os envolvidos neste processo para garantir as 

especificidades. 

 

1.14 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, permanência e 

sucesso das crianças na Educação Infantil, em especial dos (as) beneficiários (as) 

de Programas de transferência de renda, em colaboração com as famílias e com os 

órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância. 

Estratégia com prazo para 2024, mas já realizada. A Rede Municipal 

conta com uma equipe multiprofissional para viabilizar o acesso, garantir a 

permanência e sucesso das crianças. Quanto aos programas de transferência de 

renda, a secretaria municipal de educação utiliza o sistema presença do Mistério da 

Educação em parceria com o Sistema Único de Assistência Social.   

1.15 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, preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 03 

(três) anos. 
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Estratégia realizada visto que o município realiza a busca ativa de 

crianças em idade correspondente à Educação Infantil em parceria com o Conselho 

Tutelar.  

 

1.16 O Município, em regime de colaboração, realizará e publicará, a cada ano, 

levantamento da demanda manifesta por Educação Infantil em creches e pré-

escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento. 

De acordo com a Nota Técnica Nº 3/2017. Está previsto para o PPA da 

rede municipal (2018-2021) a implantação do Sistema Fila Única, sendo possível, a 

partir disso, o levantamento da demanda manifesta por Educação Infantil e efetivar 

ações para planejar e verificar o atendimento. 

 

1.17 Estimular o acesso à Educação Infantil em tempo integral, para todas as 

crianças de 0 (zero) a 05 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. 

 Devido à obrigatoriedade do acesso das crianças de 4 anos completos, 

não será possível atender todas os 100% das crianças de 0 a 5 anos em período 

integral. Há o estudo para ampliar este atendimento a partir do PPA do município, 

mas podemos ressaltar que este número tem avançado em relação aos anos 

anteriores. 

 

1.18 Garantir a construção, ampliação, adequação, qualificação e respeito às 

normas de segurança de espaços de atendimento da Educação Infantil nos cinco 

primeiros anos desse PME. 

Estratégia em andamento, com prazo para 2020. Está em elaboração o 

projeto para reestruturar os CEIMs e Escolas para receber autorização de 

funcionamento do COMEC conforme destacado na estratégia 1.5. 

 

1.19 Elaborar Diretrizes Curriculares Municipais para a organização do trabalho 

pedagógico na Educação Infantil. 

Estratégia com prazo para 2024 e já realizada.  O documento foi 

finalizado em 2015, e em 2016 foram realizadas formações para os profissionais da 

Educação Infantil legitimando as Diretrizes. 
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1.20 Assegurar processo seletivo relacionado à contratação de profissionais, 

previsto em estatuto das entidades e/ou instituições educacionais, para garantir a 

qualidade no atendimento das especificidades da Educação Infantil. 

Estratégia em andamento e com prazo para 2024. A Rede Municipal 

realiza o processo seletivo para a contratação de seus profissionais. Das 21 

instituições que responderam o questionário, duas não realizam processo seletivo, 

sendo que uma dela tem um número alto de contratação de profissionais. 

  

1.21 Garantir o cumprimento da Lei 12.796/2013 que determina o atendimento à 

criança de, no mínimo, 04 (quatro) horas diárias para o turno parcial e de 07 (sete) 

horas para a jornada integral, com carga horária mínima anual de 800 (oitocentas) 

horas, distribuídas por um mínimo de 200 (duzentos) dias de trabalho educacional. 

Todas as instituições, públicas e privadas, cumprem o disposto pela Lei 

12.796 de 2013, no que se refere aos horários de atendimento. 
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3 META SOBRE ENSINO FUNDAMENTAL 

 

Meta 02 – Universalizar o Ensino Fundamental de 9 (nove) anos para toda a 

população de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 

(noventa e cinco por cento) dos/as estudantes concluam essa etapa na idade 

recomendada, até o último ano de vigência deste PME. 

No Município de Criciúma os alunos com idade de 06 (seis) a 14 

(quatorze) do Ensino Fundamental são atendidos pelas 52 Escolas da Rede 

Municipal, 23 Escolas da Rede Estadual e 12 Escolas da Rede Privada. Para 

garantia de acesso e permanência a Rede Municipal conta com o trabalho do 

Serviço Social que, articulado com as Redes de Apoio, desenvolvem o projeto 

Evasão. Com este projeto foi possível constatar que tivemos um percentual de 40% 

a menos no número de alunos evadidos. Ofertamos formação continuada e também 

asseguramos processo seletivo para a contratação dos profissionais. 

O indicador 2A refere-se à média de atendimento da população de 6 a 14 

anos do município de Criciúma. A fórmula foi realizada utilizando como referência as 

projeções destacadas no capítulo 1 deste documento. Assim, dividiu-se a população 

de 6 a 14 anos que frequenta o Ensino Fundamental, 23.135, pelo número de 

pessoas na mesma faixa etária, 29.528 multiplicados por 100, chegando a 78.35% 

de atendimentos para esta faixa etária. 

 

Indicador 2A 
Média da população de 6 a 14 anos que 

frequentam o Ensino Fundamental 
META PREVISTA PARA O 

PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO 
INDICADOR 

95% 
DADO OFICIAL 98,5% 

Censo Demográfico 
2010 – IBGE  

DADO 
MUNICIPAL 

78,35% 
Projeção Municipal 

para 2016 
  
 

O indicador 2B apresenta a média da população de 16 anos que concluiu 

o Ensino Fundamental. Assim, em 2016 concluíram o Ensino Fundamental 1.625 

jovens de 16 anos. O cálculo foi realizado dividindo este número pela população 

com esta idade 3.145, multiplicado por 100, chegando ao número de 51,66%. O 

número referência apresentado pelo PME de Criciúma refere-se a estudantes que 
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concluíram o Ensino Fundamental com 15 anos, assim não usaremos como 

projeção, pois a meta refere-se a 16 anos. 

 

Indicador 2B 
Média da população de 16 anos que Concluiu o 

Ensino Fundamental 
META PREVISTA PARA O 

PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO 
INDICADOR 

95% 
DADO 

MUNICIPAL 
51,66% 

Projeção Municipal 
para 2016 

 
Além disso, devemos levar em consideração a distorção idade série do 

Ensino Fundamental. As tabelas abaixo apresentam este dado da rede pública 

(municipal e estadual) e da rede privada. Utilizamos como ponto de partida a tabela 

apresentada no Plano Municipal de Educação, na qual destaca dados de 2012 

pinçados no site do INEP e os comparamos com os de 2016, do mesmo site, 

conforme tabelas abaixo: 

 
Taxa de Distorção Idade-Série 2012 
Ensino Fundamental de 8 e 9 anos  

Dependência 
Administrativa Total 

1º ao 
5º 

Ano 

6º ao 
9º 

Ano 

1º 
Ano 

2º 
Ano 

3º 
Ano 

4º 
Ano 

5º 
Ano 

6º 
Ano 

7º 
Ano 

8º 
Ano 

9º 
Ano 

Total 10,7 7,9 13,8 0,9 4,3 9,1 12,6 12,6 18,4 13,5 7,9 15,6 
Estadual 14 8,8 16 1,2 0,9 9,5 13,6 13,5 21,9 10,6 6,4 20,8 
Municipal 12,7 9,7 19,2 1,1 5,9 11,3 15,9 15,5 23,6 20,1 16 12 
Privada 2,1 1,2 3 0,4 0,6 1,2 0,8 2,7 1,6 2,2 3,2 4,4 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais 

 
Taxa de Distorção Idade-Série 2016 
Ensino Fundamental de 8 e 9 anos 

Dependência 
Administrativa 

Total 
Anos 

Iniciais 
Anos 
Finais 

1º 
Ano 

2º 
Ano 

3º 
Ano 

4º 
Ano 

5º 
Ano 

6º 
Ano 

7º 
Ano 

8º 
Ano 

9º 
Ano 

Total 12,4 6,3 20,2 0,9 1,5 5,6 8,8 14,0 19,6 22,8 21,7 16,4 

Estadual 22,8 9,2 29,0 0,8 0,6 7,4 10,3 20,8 26,7 34,0 30,9 24,5 

Municipal 11,6 7,3 21,1 0,9 2,0 6,3 10,7 16,6 21,5 23,0 23,4 15,6 

Privada 3,0 1,4 4,8 1,0 0,7 1,8 2,0 1,5 4,6 4,2 4,6 5,5 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/indicadores-educacionais 
 

É possível verificar que a taxa de distorção, em sua totalidade, aumentou 

de 10,7 para 12,4 em quatro anos, sendo que esse número cresceu em virtude das 

redes estadual e privada. O número de distorção da rede estadual aumentou de 14 
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para 22,8, enquanto a privada de 2,1 para 3. Em contrapartida, os números 

referentes à rede municipal diminuíram de 12,7 para 11,6.  

Percebe-se também, que a taxa de distorção é maior nos anos finais do 

Ensino Fundamental, apresentando um número alto de aumento, de 13,8 para 20,2, 

nos quais os números da rede estadual são relativamente consideráveis, 

percebendo um aumento de 16 para 29, principalmente nos 7ºs e 8ºs anos, de 10,6 

para 34,0 e 6,4 para 30,9, respectivamente. 

Outro fator a ser considerado nesta avaliação do Plano Municipal de 

Educação refere-se ao nível de aprendizagem dos alunos. Para esta devemos 

considerar alguns números que foram obtidos a partir de avaliações nacionais, como 

a avaliação ANA e Prova Brasil. 

A Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA)7 é um instrumento de 

avaliação elaborada pelo Sistema de Avaliação da Educação Básica – SAEB 

com o objetivo de aferir os níveis de alfabetização e letramento em Língua 

Portuguesa (leitura e escrita) e Matemática dos estudantes do 3º ano do 

Ensino Fundamental das escolas públicas. As provas aplicadas aos alunos 

forneceram três resultados: desempenho em leitura, desempenho em 

matemática e desempenho em escrita. A aplicação e a correção são 

realizadas pelo INEP – Instituto nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Esta avaliação é realizada a cada dois anos e 

cada área avaliada medindo diferentes competências a partir de escalas de 

proficiência em: Leitura, Escrita e Matemática conforme destacado abaixo: 

 

Título: Níveis de Proficiência 

 

 

 

 

 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/matrizes-e-escalas 

 

                                                           
7 http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/sobre-a-ana 
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As próximas tabelas mostram a comparação dos resultados obtidos pela 

avaliação ANA nos anos de 2014 e 2016 para a rede municipal de Criciúma. 

No que se refere à Leitura, pode-se observar que ampliou-se a 

porcentagem de alunos nos níveis Suficiente e Desejável. 

 

Distribuição percentual dos estudantes por nível 
de proficiência - Leitura (prova discursiva) 

LEITURA 
Nível 2014 2016 

Nível 1 ( Elementar) 12,08% 9,19% 
Nível 2 ( Básico) 34,11% 34,04% 
Nível 3 ( Suficiente) 39,41% 41,21% 
Nível 4 (Desejável) 14,40% 15,56% 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/resultados 

 

Em relação à Escrita o nível Básico teve um aumento de 4.9 pontos 

percentuais. Além disso, é possível observar que os alunos da rede municipal 

encontram-se em maior número nos níveis Básico e desejável. 

 

Distribuição percentual dos estudantes por nível 
de proficiência - Escrita (prova discursiva) 

ESCRITA 
Nível 2014 2016 

Nível 1 ( Elementar)  6,19% 5,51% 
Nível 2 (Elementar)  9,25% 8,08% 
Nível 3 ( Elementar)  2,23% 0,47% 
Nível 4 (Básico)  69,85% 74,75% 
Nível 5 (Desejável)  12,48% 11,19% 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/resultados 

 

Na proficiência em Matemática as porcentagens estão bem dividas entre 

os todos os níveis, com maior número nos níveis Elementar e Desejável, destacando 

o progresso no que se refere ao nível desejável com um aumento de 5.25 pontos 

percentuais. 
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Distribuição percentual dos estudantes por nível de 
proficiência - Matemática (prova objetiva) 

MATEMÁTICA 
Nível 2014 2016 

Nível 1 (Elementar) 14,77% 11,39% 
Nível 2 (Elementar) 33,64% 31,04% 
Nível 3 (Adequado) 20,41% 21,15% 
Nível 4 (Desejável) 31,17% 36,42% 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/guest/educacao-basica/saeb/resultados 

 

As tabelas abaixo referem-se aos resultados do município referentes à 

prova ANA em 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/5-alfabetizacao/dossie-localidades 

 

Outra importante avaliação trata-se da Avaliação Nacional do Rendimento 

Escolar – Prova Brasil. Esta é realizada a cada dois anos com alunos do 5º e 9º ano 

do Ensino Fundamental das escolas públicas que possuem, no mínimo, 20 alunos 

matriculados nos anos avaliados.  

Ela fornece informações sobre os níveis de aprendizagem em Língua 

Portuguesa (Leitura) e em Matemática  e fornecendo resultados para cada unidade 

escolar participante bem como para as redes de ensino em geral. Para analisar este 
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importante indicador utilizamos a projeção disponibilizada pelo site QEdu Academia8. 

No site podemos verificar se os resultados melhoraram ao longo dos anos, sendo 

que esta evolução é realizada a partir dos resultados da Prova Brasil de 2011, 2013 

e 2015. Com esta informação é possível verificar a proporção de alunos com 

aprendizado adequado à sua etapa escolar.  

Entende-se por aprendizado adequado o resultado apresentado pelo 

aluno na Prova Brasil a partir da escala SAEB, na qual os distribui em 4 níveis de 

proficiência: Insuficiente, Básico, Proficiente e Avançado. Para tal os alunos com 

aprendizado adequado devem estar nos níveis proficientes e avançados. As tabelas 

abaixo foram organizadas a partir da pontuação em cada nível, por disciplina e 

turma. 

 

5º Ano 
 Língua Portuguesa Matemática 

Insuficiente: 0 a 149 pontos 0 a 174 pontos 

Básico: 150 a 199 pontos 175 a 224 pontos 

Proficiente: 200 a 249 pontos 225 a 274 pontos 

Avançado: Igual ou maior que 250 pontos Igual ou maior que 275 pontos 

Fonte: http://academia.qedu.org.br/prova-brasil/aprendizado-adequado/ 

 

 

9º Ano 
 Língua Portuguesa Matemática 

Insuficiente: 0 a 199 pontos 0 a 224 pontos 

Básico: 200 a 274 pontos 225 a 299 pontos 

Proficiente: 275 a 324 pontos 300 a 349 pontos 

Avançado: Igual ou maior que 325 pontos Igual ou maior que 350 

Fonte: http://academia.qedu.org.br/prova-brasil/aprendizado-adequado/ 

  

                                                           
8 http://academia.qedu.org.br/ 
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As tabelas de evolução de aprendizado mostram, a partir de cores (do 

vermelho ao verde) onde 

encontra-se cada resultado de  

acordo com a porcentagem de 

atingimento, de 0% a 100% dos 

alunos, como mostra a legenda: 

 

 

 

 

Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/668-criciuma/aprendizado 

 

A tabela abaixo mostra o resultado do 5º ano da rede pública de Criciúma. 

Dos 1.863 alunos, 1.205 demonstraram o aprendizado adequado em Português, na 

competência de leitura e interpretação de textos, sendo 65% do total. Além disso, a 

aprendizagem teve um aumento de 8 pontos percentuais. 

 

Título: Evolução do aprendizado: 5º Ano – Português 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/668-criciuma/evolucao 

 
Em relação à Matemática do 5º ano, o aumento foi de apenas 1 ponto 

percentual em relação a 2013. Dos 1.863 alunos, 963 demonstraram o aprendizado 

adequado na competência de resolução de problemas, sendo 51% dos alunos. 

 
Título: 

Evolução do 
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aprendizado: 5º Ano – Matemática 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/668-criciuma/evolucao 

 
 

Em relação à turma do 9º ano da rede pública de ensino, 

dos 1.442 alunos, 572 demonstraram o aprendizado adequado na competência de 

leitura e interpretação de textos. Em relação ao resultado de 2013, tem-se um 

aumento considerável, de 26% para 40%, aumento 14 pontos percentuais. 

  

Título: Evolução do aprendizado 9º Ano – Português 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/668-criciuma/evolucao 
 

Já na competência de resolução de problemas os números continuam 

abaixo do considerado adequado. Dos 1.442 alunos, 289 demonstraram o 

aprendizado adequado. O aumento em relação a 2013 foi de 9 pontos, mas a 

porcentagem de alunos em nível proficiente ou avançado continuam abaixo dos 

indicados. 

 
Título: Evolução do aprendizado 9º. Ano – Matemática 
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Fonte: http://www.qedu.org.br/cidade/668-criciuma/evolucao 

 

Além disso, com a Prova Brasil é possível aferir a qualidade do ensino 

onde seu resultado é integrado com outro indicador, o fluxo. Com este indicador é 

possível chegar ao IDEB – Indicador de Desenvolvimento da Educação Básica, em 

uma escala de 0 a 10, conforme tabelas a seguir: 

Título: IDEB 5º anos do Ensino Fundamental 

 

 

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=460636 

 

Título: IDEB 9º anos do Ensino Fundamental 

Fonte: http://ideb.inep.gov.br/resultado/resultado/resultado.seam?cid=460980 

Os índices obtidos pelos 5º anos do Ensino Fundamental apresentam um 

crescimento a cada ano. Entretanto, os dos 9º anos vêm oscilando, perdendo a 

estabilidade.    

 

ESTRATÉGIAS META 02 – ENSINO FUNDAMENTAL 

 

2.1 Colaborar com a consulta pública solicitada pelo Ministério da Educação (MEC) 

e acompanhar a proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento para os (as) estudantes do Ensino Fundamental, que será 

encaminhada ao Conselho Nacional de Educação (CNE), até o segundo ano de 

vigência do Plano Nacional de Educação (PNE). 
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A estratégia 2.1, com o prazo de 2016, foi realizada dentro do prazo, visto 

que as escolas foram incentivadas a refletirem sobre os direitos e objetivos de 

aprendizagem desenvolvimento do Ensino Fundamental e colaborarem com a 

consulta pública acessando o link disponibilizado pelo MEC.  

 
2.2 Atualizar a Proposta Curricular, sob a responsabilidade dos órgãos competentes 

com a participação do corpo docente, garantindo a implantação dos direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional 

comum curricular do Ensino Fundamental, até o segundo ano de vigência do PME, 

com a reformulação do currículo. 

 
Esta estratégia, com prazo para 2017, está em andamento, pois sua 

implementação depende da aprovação da BNCC pelo Conselho Nacional de 

Educação. De acordo com as Informações9 prestadas pelo Ministro da Educação, 

Mendonça Filho, a partir da aprovação os municípios terão o prazo de dois anos 

para reformularem suas propostas pedagógicas. 

Para que possamos aprimorar os estudos referente à BNCC, o município 

de Criciúma realiza grupo de estudos e participa das web conferências, entendendo 

principalmente que a BASE não é currículo, mas que a mesma dará subsídios para 

que possamos iniciar o movimento de revisão e atualização das Propostas 

Curriculares.  

 

2.3 Prever no Projeto Político Pedagógico (PPP) das escolas, mecanismos para o 
acompanhamento individualizado dos (as) estudantes do Ensino Fundamental. 

 
O município de Criciúma conta com 87 escolas de Ensino Fundamental, 

dos quais correspondem a 52 municipais, 23 estaduais e 12 privadas.  Destas 

escolas, todas possuem Projeto Político Pedagógico – PPP, atingindo a estratégia. A 

organização da estrutura do Projeto Político Pedagógico é realizada mediante o 

estudo do conceito do documento e a sua importância enquanto constituinte da 

identidade da realidade escolar. De caráter participativo e democrático, as escolas 

possuem autonomia para sua elaboração e construção. Entendendo que o mesmo 

“não é um documento de gaveta” que deve ser modificado ano a ano, a inclusão dos 

                                                           
9 http://basenacionalcomum.mec.gov.br/a-base-em-movimento/noticias/530-revista-incentiva-a-leitura-
da-bncc-para-qualificar-o-debate 
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encaminhamentos referente às aprendizagens das crianças e consequentemente 

seu acompanhamento individualizado é contemplado nos documentos de todas as 

instituições.  

 
2.4 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e 

do aproveitamento escolar dos (as) beneficiários (as) de Programas de transferência 

de renda, bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências na 

escola, objetivando ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso 

escolar dos (as) estudantes, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos 

de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude. 

A estratégia 2.4, com prazo para 2024, está em andamento. É válido 

destacar que no final de 2016 o Programas de transferência de renda (Bolsa 

Família) atendeu 3.926 crianças do Ensino Fundamental das redes municipal, 

estadual e privada e estas famílias são acompanhadas pela Assistência Social do 

Município em parceria com Secretaria Municipal de Educação. Embora exista o 

acompanhamento dos beneficiários de Programa de transferência de renda, é 

necessário outros encaminhamentos para o atingimento da estratégia até o final do 

decênio. 

 

2.5 Promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria 

com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, 

adolescência e juventude.  

O acompanhamento e monitoramento do acesso e permanência nas 

escolas é realizado mensalmente por meio do Sistema Apóia, que atinge as 

instituições municipais e estaduais. A Secretaria Municipal de Educação conta com 

uma profissional de assistência social, que é responsável em fazer este 

acompanhamento diretamente com as escolas e a família em parceria com o 

Conselho Tutelar do município. 

 

2.6 Desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, à 

organização do tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente 

comunitário, considerando as especificidades da Educação Especial, das escolas do 

campo e das populações oriundas de comunidades indígenas e quilombolas. 
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De acordo com o Censo 2016, das 88 escolas de Ensino Fundamental de 

Criciúma, 16 são localizadas em Zonas Rurais e em nenhuma destas possui 

remanescentes de Quilombos e Indígenas. Sobre tecnologias pedagógicas para a 

Educação Especial a rede municipal conta com 26 escolas que possuem 

Atendimento Educacional Especializado que disponibiliza tecnologias pedagógicas 

específicas. Dentre as escolas estaduais, 6 possuem salas multidisciplinares. As 

escolas das redes municipal e estadual atendem alunos das respectivas redes, de 

acordo com a proximidade. Já nas escolas privadas apenas 3 possuem este 

recurso, precisando avançar no que se refere as tecnologias pedagógicas na 

Educação Especial. É válido destacar que está previsto pelo Novo PNLD, para 2019, 

a disponibilidade de softwares (programas de computador) e jogos educacionais e 

outros materiais de apoio a prática pedagógica, contribuindo para o atingimento 

desta estratégia. 

 

2.7 Disciplinar, no âmbito do sistema 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.  

Esta estratégia, com prazo para 2024, já está realizada em todas as 

redes, visto que todas as escolas possuem um calendário escolar elaborado de 

acordo com a realidade da escola em diálogo com a rede em que estão inseridas. 

Estes calendários são disponibilizados aos pais ou responsáveis pelos alunos e 

contemplam todos os eventos que serão realizados no decorrer do ano letivo.   

 

2.8 Promover a relação das escolas entre instituições e movimentos culturais, a fim 

de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) 

estudantes dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas 

se tornem espaços de criação e difusão cultural, com o apoio dos órgãos 

competentes, disponibilizando o transporte. 

A partir de uma pesquisa realizada, todas as escolas incentivam a 

participação em eventos culturais ou os realizam nas próprias instituições, como 

feiras culturais, show de valores, festa da família, festas juninas, entre outras, 

incentivando os alunos a serem produtores culturais, como também possibilitando o 

acesso a cultura a partir de visitas a museus, galerias, exposições e eventos. 

Estratégia com prazo para 2014, mas já atingida em 2016. 



35 
 

 

2.9 Incentivar a participação de pais, mães ou responsáveis no acompanhamento 

das atividades escolares dos (as) filhos (as), por meio do estreitamento das relações 

entre as escolas e as famílias. 

As famílias fazem parte do contexto escolar, neste sentido o espaço para 

que esta participação aconteça é efetivo e garantido em todas as redes, promovido 

por meio de reuniões pedagógicas, reuniões de pais, conselhos de classes 

participativos e diferentes eventos organizados pelas instituições. Outro meio de 

estreitar a relação entre as escolas e as famílias deu-se pela criação de Conselhos 

Escolares e Associação de Pais e Professores – APP, sendo estes órgãos 

colegiados que estabelecem estratégias efetivas de Gestão Democrática 

promovendo um trabalho coletivo na construção da cidadania. De acordo com os 

dados coletados 94,3% das instituições possuem APP, sendo o número que 

corresponde as que não o possuem são da rede privada. Assim, podemos 

considerar que a devida estratégia está atingida, visto que todas as escolas de 

Criciúma realizam aproximações com as famílias de diferentes formas. 

 

2.10 Estimular a oferta do Ensino Fundamental, em especial dos anos iniciais, para 

as populações do campo, indígenas e quilombolas, nas próprias comunidades.  

De acordo com o Censo de 2017 das 88 instituições do município de 

Criciúma, 16 escolas são localizadas em Zonas Rurais que possuem o Ensino 

Fundamental. Entretanto no município não possui alunos remanescentes de 

Quilombos nem Escolas Indígenas. 

 

2.11 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 (circenses, ciganos, nômades, acampados e 

artistas), bem como para estudantes que necessitam de atendimento educacional 

domiciliar.  

Desde a implementação do Plano Municipal de Educação não atendemos 

esta clientela. Porém, existe uma articulação, caso venha a surgir, que os mesmos 

sejam recebidos na escola mais próxima, respeitando a lei de Zoneamento. Para 

que essa garantia seja efetivada, um decreto será providenciado pela Secretaria 

Municipal de Educação com a devida aprovação pelo Conselho Municipal de 
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Educação de Criciúma – COMEC para o próximo ano. Assim, considera-se a 

estratégia em andamento. 

 

2.12 Oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de 

estímulo a habilidades, inclusive mediante certames e concursos nacionais. 

2.13 Promover, garantir recursos e espaços físicos adequados para atividades de 

desenvolvimento e estímulo em habilidades esportivas nas escolas, interligadas a 

um plano de disseminação do desporto educacional e de desenvolvimento esportivo 

nacional. 

Das instituições de Ensino Fundamental pesquisadas possuímos 

aproximadamente 95 espaços destinados à prática de atividades físicas. O 

município também possui projetos vinculados a Secretaria Municipal de Esportes e 

outros desenvolvidos pelo Programa Novo Mais Educação. Algumas escolas da rede 

privada oferecem atividades no contraturno. Portanto, as estratégias 2.12 e 2.13, 

com prazo para 2024, estão em andamento.  
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4 META SOBRE ENSINO MÉDIO 
 

Meta 3 – Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 

15 a 17 anos e elevar, até 2020, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 

85%. 

O Município de Criciúma conta com 23 Escolas Estaduais, 1 Instituição 

Federal   e 11 instituições privadas que atendem aproximadamente 8.000 alunos de 

Ensino Médio. Destas instituições, 7 ofertam Ensino Profissionalizante. Estes cursos 

profissionalizantes surgem a partir da demanda levantada por instituições ligadas a 

indústria e ao comércio. 

Para calcular o indicador 3A utilizamos como base de cálculo o número 

de alunos matriculados no Ensino Médio em 2016, dividido pela população na faixa 

etária de 15 a 17 anos, multiplicado por 100, chegando a 89% dos atendimentos 

para esta faixa etária no nível médio. Em relação aos dados apresentados pelo PME 

de Criciúma, percebe-se um avanço em relação a 2010, entretanto a meta de 

universalizar até 2016 esta população está em andamento. 

 
 

Indicador 3A 
Média da população de 15 a 17 anos que frequenta o 

Ensino Médio 
META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

100% 
DADO OFICIAL 80,3% 

Censo Demográfico 
2010 – IBGE  

DADO MUNICIPAL 89% 
Projeção Municipal para 

2016 
 

 

 

 

 

Fonte:http://www.qedu.org.br/brasil/taxas-rendimento/todas-as-redes/rural-e-
urbana?year=2016 
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ESTRATÉGIAS META 03 – ENSINO MÉDIO 

3.1 Aderir ao Programa Nacional de Renovação do Ensino Médio, a fim de incentivar 
práticas pedagógicas com abordagens interdisciplinares estruturadas pela relação 
entre teoria e prática, por meio de currículos escolares que organizem, de maneira 
flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e eletivos articulados em dimensões 
como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e esporte, garantindo-se a 
aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material didático 
específico, a formação continuada de professores (as) e a articulação com 
instituições acadêmicas, esportivas e culturais. 

A respectiva estratégia tem prazo para 2024 e, segundo questionário 

enviado à Gerência Regional de Educação – GERED, todas as 23 escolas estaduais 

aderiram ao Programa Nacional de Renovação do Ensino Médio. Enquanto as 

particulares aguardam por maiores informações, visto que a BNCC no que se refere 

ao nível médio ainda está em discussão. 

 

3.2 Pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no âmbito da 
instância permanente de que trata o § 5o do art. 7o da Lei Nº 13. 005 de 25 de junho 
de 2014, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento 
que configurarão a base nacional comum curricular do Ensino Médio. 

Com prazo para 2024, esta estratégia depende da aprovação da Base 

Nacional Curricular Comum. No que se refere à BNCC para o Ensino Médio ainda 

há um distanciamento entre o documento e as escolas. Algumas discussões sobre 

ela já foram fomentadas nas instituições escolares do município. No momento o 

CNE está avaliando a versão final da BNCC de Educação Infantil e Ensino 

Fundamental e aguarda-se notícias em relação ao nível Médio. Portanto, esta 

estratégia está em andamento, visto que depende de outras instâncias. 

 

3.3 Garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a 
ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar. 

A partir dos dados compilados e informações prestadas pela GERED de 

Criciúma algumas ações são propostas pelas escolas de nível médio que 

oportunizam a fruição de bens e espaços culturais. Entretanto, não há a ampliação 

da prática desportiva integrada ao currículo, apenas o oferecimento da disciplina de 

Educação Física, em caráter obrigatório ou atividades optativas no contra turno. 

Portanto, a devida estratégia está em andamento. 
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3.4 Criar, manter e ampliar Programas e ações de correção de fluxo do Ensino 
Fundamental, por meio do acompanhamento individualizado do (a) estudante com 
rendimento escolar defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no 
turno complementar, estudos de recuperação e reclassificação/classificação, de 
forma a reposicioná-lo (a) no ciclo escolar de maneira compatível com sua idade.  

Esta prática acontece nas escolas públicas estaduais, visto a maior 

evidência de distorção idade-série e evasão neste nível de ensino. Neste viés, as 

escolas estaduais oferecem um programa intitulado de PNOA10, Programa Estadual 

Novas Oportunidades de Aprendizagem. Este programa tem como finalidade 

oferecer oportunidades ao estudante da Educação Básica, do Ensino Fundamental 

ao Médio, de lograr efetivo êxito em sua aprendizagem nas habilidades de leitura, 

produção textual e matemática e, a partir da consolidação dessas, apropriar-se com 

mais facilidades dos conhecimentos oferecidos pelas demais disciplinas. Porém, e 

estratégia em questão ainda está em andamento visto à necessidade de pensar em 

estratégias de acompanhamento individualizado dos estudantes. 

 
3.5 Universalizar o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), fundamentado em 
matriz de referência do conteúdo curricular do Ensino Médio e em técnicas 
estatísticas e psicométricas que permitam comparabilidade de resultados, 
articulando-o com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), e 
promover sua utilização como instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar 
políticas públicas para a Educação Básica, de avaliação certificadora, possibilitando 
aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos dentro e fora da escola, e de 
avaliação classificatória, como critério de acesso à Educação Superior. 

Embora com prazo para 2024 a estratégia já está concluída e garantida, 

visto que todos os estudantes de nível médio realizam o Exame Nacional do Ensino 

Médio e esta avaliação, além de avaliar as habilidades individuais do estudante, 

permite que a escola reveja suas propostas pedagógicas e planeje ações para 

qualificar o ensino. 

 

3.6 Fomentar a expansão das matrículas gratuitas de Ensino Médio integrado à 
Educação Profissional, observando-se as peculiaridades das populações do campo, 
das comunidades indígenas e quilombolas e das pessoas com deficiência. 

Esta estratégia, com prazo para 2024, depende de investimento estadual 

e federal que permita a ampliar o número de vagas no Ensino Médio integrado ao 

Ensino Profissional. Portanto, podemos destacar a partir das informações prestadas 

                                                           
10 http://www.sed.sc.gov.br/servicos/programas-e-projetos/16987-programa-estadual-novas-
oportunidades-de-aprendizagem-penoa 
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pelas escolas particulares e pela 21ª Gerência Regional de Educação que o número 

de vagas oferecidas, de modo gratuito, aumentou de 420 para 2708. Fato este 

devido à implantação do Ensino Médio Inovador em uma instituição particular e 

outras estaduais. Entretanto, a estratégia tem prazo para 2014 e está em 

andamento. 

 
3.7 Estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 
permanência dos (as) estudantes beneficiários (as) 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 exploração do trabalho, consumo de drogas e 
gravidez precoce, em colaboração com as famílias e órgãos públicos de assistência 
social, saúde e proteção à adolescência e juventude. 

No ano de 2016 no município de Criciúma foram beneficiados 765 

estudantes de 15 a 17 anos com o programa Bolsa Família. Entretanto, considera-se 

a estratégia em andamento visto a necessidade de buscar medidas para 

acompanhar estes estudantes no que se refere a frequência, seu aproveitamento 

escolar e sua integração com o coletivo, assim como as demais necessidades 

apresentadas especificamente na estratégia. 

 
3.8 Promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora 
da escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à 
adolescência e à juventude. 

Segundo a 21ª GERED esta estratégia não foi iniciada, visto não ter a 

articulação, porém seu prazo é para 2014. 

 

3.9 Fomentar Programas de Educação e de Cultura para a população urbana e do 
campo, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, e de adultos (as) e de 
idosos (as), com qualificação social e profissional para aqueles (as) que estejam fora 
da escola e com defasagem no fluxo escolar. 

Estratégia em andamento, pois depende de investimento das esferas 

federal, estadual e municipal para implementar programas para qualificação 

profissional para aquelas pessoas que encontram-se fora da escola. No município 

de Criciúma algumas instituições oferecem cursos profissionalizantes gratuitos para 

a comunidade, incluindo cursos de panificação, Produção de Moda, Segurança do 

Trabalho, Informática, etc. Dentre as instituições que oferecem estes cursos de 

modo gratuito destaca-se a AFASC, SENAC, SENAI, Bairro da Juventude. 

Entretanto, aguarda-se iniciativas estaduais que voltem a fomentar esses cursos em 
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parceria com as instituições superiores, estaduais e particulares. Portanto, estratégia 

em andamento com prazo para 2024. 

 

3.10 Realizar estudos dos indicadores da demanda vinculados aos órgãos 
municipais competentes, para redimensionar a oferta de Ensino Médio nos turnos 
diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas de Ensino Médio, 
de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades específicas 
dos (as) estudantes. 

Segundo a 21ª GERED esta estratégia foi realizada. 

 

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

Até o momento nenhuma escola da rede pública ou privada recebeu 

alunos com estas especificidades no nível médio. 

 

3.12 Implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito e 
discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão.  

Em 2001 o Ministério Público de Santa Catarina criou o Programa APOIA 

- O Programa de Combate à Evasão Escolar, que tem como objetivo mobilizar as 

escolas, os Conselhos Tutelares, o MPSC e toda a sociedade para trazer as 

crianças e adolescentes de 4 a 17 anos de volta para sala de aula, possibilitando 

que concluam todas as etapas da Educação Básica, indiferente da rede de ensino. 

Com esta metida foi possível integrar as Promotorias de Justiça da Infância e 

Juventude, os Conselhos Tutelares e as Escolas que ofertam a Educação Básica no 

Estado, como também com a rede de saúde e de assistência social local. É valido 

destacar que em 2016 este programa foi aprimorado para uma versão online. O 

Programa, com a versão informatizada, tornou-se mais célebre e eficaz. Portanto, a 

estratégia está realizada. 

 
3.13 Ofertar e estimular a participação dos (as) estudantes nos cursos das áreas 
tecnológicas, científicas e outros serviços. 

Em todas as redes há o estímulo para que os estudantes realizem cursos 

nas áreas tecnológicas, científicas, entre outras, mas sua efetivação depende da 

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

Estratégia em andamento, visto que o número de estágios oportunizados 

a estudantes da Educação Profissional Técnica de Nível Médio e do Ensino Médio 

regular manteve o número de 29 nos anos de 2015 e 2016. 
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5  META SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

Meta 4 – Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à Educação Básica e ao Atendimento Educacional 

Especializado (AEE), preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia 

de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, 

escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 

O município de Criciúma possuía em 2016 30 salas de Atendimento 

Educacional Especializado (AEE), sendo 25 municipais, 2 estaduais e 3 em 

instituições privadas filantrópicas. Estas salas contam com recursos multifuncionais 

e atenderam em 2016 a 361 estudantes da rede municipal, estadual e privada. Além 

disso, possui um Núcleo de Cooperação Educacional – NCE com profissionais como 

fonoaudióloga,  psicólogas e psicopedagogas para os alunos matriculados na rede 

municipal. 

É valido destacar que instituições privadas filantrópicas também 

contribuem para o atendimento da Educação Especial do município, como a APAE - 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a AMA – Associação de Amigos 

dos Autistas, EEB São Cristóvão e o Instituto Diomício Freitas.  Há também uma 

escola estadual que atende alunos surdos do município, como também das cidades 

vizinhas, a Escola de Ensino Fundamental São Cristóvão. Pode-se destacar, 

também, o serviço oferecido pela Universidade do Extremo Sul Catarinense – 

UNESC a partir do CER II, na qual tem como objetivo “Assistir a pessoa com 

deficiência na integralidade de atenção à saúde, a fim de desenvolver o seu 

potencial físico, psicossocial, profissional e educacional”, e atende a todas as 

redes. 

No que se refere à formação continuada desses profissionais, das 11 

escolas privadas, 9 buscam oferecer formação sobre esta temática. Na rede 

estadual, embora possuam salas de AEE, a rede não buscou oferecer tais 

formações. No que se refere à rede municipal, em 2016, foram oferecidos cursos 

para os professores do AEE quinzenalmente e curso de Libras para os professores 

da rede e intérprete nas salas que tem alunos com deficiência auditiva. 
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A tabela abaixo nos permite verificar a quantidade de alunos matriculados 

na Educação Especial em classes comuns do Ensino Regular e o número de alunos 

que participam do Atendimento Educacional Especializado no município de 

Criciúma. Percebe-se que o número de estudantes da Educação Especial 

matriculados no Ensino regular aumentou 20.2%, enquanto o número de 

atendimentos especializados 27,3%.  

Número de Turmas na Educação Especial em Classes Exclusivas e/ou Classes Comuns:  
Ensino Regular, Especial e/ou EJA 

 
Ano 

 

 
Educação 

Infantil 

 
Ensino 

Fundamental 

 
Ensino 
Médio 

 
Educação 

Profissional 

 
EJA 

 
Educação Especial 

 
2013 

 
59 

 
352 

              

 
20 

                   

 
7 

                          

 
17 

               

Classes 
Comuns 

Classes 
Exclusivas 

 
AEE 

 
444 

 
10 

 
64 

Total 455 

 
2016 

 
86 405 

 
27 

 
10 

 
21 

 
 

536 13 88 Total 549 

Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica 

 

ESTRATÉGIAS META 04 – EDUCAÇÃO ESPECIAL 

 

4.1 Assegurar que os dados relativos às matriculas dos (as) estudantes da educação 
regular da rede pública e privada que recebam AEE complementar e suplementar, 
sem prejuízo do cômputo dessas matrículas na Educação Básica 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 no11. 494, de 20 de junho de 2007, sejam 
contabilizados de forma fidedigna dentro dos prazos estabelecidos para fins de 
repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB). 

Para garantir que estes dados sejam informados de maneira fidedigna o 

município de Criciúma conta com o Conselho do FUNDEB. Este possui membros 

que representam entidades governamentais e privadas. Estes encontram-se 

mensalmente para, entre outras atribuições, acompanhar e fiscalizar as informações 

que são cadastradas no Censo Escolar. O prazo para esta estratégia é de 2024 e a 

mesma encontra-se em andamento, visto que ainda há algumas questões que o 

Conselho precisa realizar para garantir que estratégia seja realizada. 
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4.2 Garantir e dar suporte aos professores (as) com auxílio de um (a) profissional de 
apoio e acompanhamento periódico de profissionais especializados (psicólogos, 
fisioterapeutas, neurologistas, fonoaudiólogos) no prazo de vigência deste PME, o 
atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 
03 (três) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, observado e se fazer cumprir o que dispõe a Lei no 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB), que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

A devida estratégia encontra-se em andamento. A rede municipal contou 

em 2016 com 29 profissionais habilitados para atender os alunos da Educação 

Especial no contra turno e dar suporte para os professores de sala. Ainda oferece 

auxílio a estes estudantes matriculados nas classes regulares a partir do apoio de 

um monitor, acadêmico dos cursos de licenciatura ou psicologia. Além disso, a rede 

municipal oferece atendimento a partir do Núcleo de Cooperação Educacional – 

NCE. A equipe é composta por cinco fonoaudiólogas, seis psicólogas e duas 

psicopedagogas que tem por objetivo atender, clinicamente, aos alunos matriculados 

na rede municipal que, em determinados momentos de sua trajetória escolar, 

apresentem dificuldades nas áreas ofertados no mesmo. 

Na rede estadual os estudantes matriculados em classes regulares 

recebem o apoio de um profissional habilitado com especialização/capacitação na 

área da Educação Especial. Entretanto, possui apenas duas salas de AEE e os 

profissionais atuantes não possui a formação específica. Já a rede privada contou 

com 5 profissionais habilitados em AEE e 19 profissionais com 

habilitação/especialização/complementação em Educação Especial. 

Além disso, outras instituições contribuem com este atendimento como 

AMA, APAE, Instituto Diomício Freitas, EEB São Cristovão e CER II UNESC. 

Entretanto, o atendimento escolar à demanda manifesta pelas famílias de 

crianças de 0 (zero) a 03 (três) anos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação precisa ser ampliada em todas 

as redes e o profissional de apoio para as redes estadual e privada precisa ser 

efetivado. Portanto, com prazo para 2024, a estratégia está em andamento. 

 
4.3 Implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais adaptados e 
realizar a formação continuada de professores (as), profissionais de apoio e 
monitores (as) para o AEE nas escolas urbanas e do campo da rede pública, além 
das escolas conveniadas. 
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A rede municipal ofereceu em 2016 formação continuada para os 

professores de AEE quinzenalmente e formações para os profissionais de apoio e 

monitores que acompanham alunos da Educação Especial matriculados em turmas 

regulares. No que se refere a sala de recursos multifuncionais, em 2016 a rede 

municipal possuía 25 salas de AEE enquanto a estadual apenas 2 salas. Entretanto, 

conforme tabela apresentada na meta da Educação especial, o número de 

atendimentos nestas salas aumentou 27,3%, portanto a meta está em andamento, 

visto que seu prazo é para 2024 e esta implantação/ampliação vem acontecendo, 

conforme observado na tabela abaixo, onde percebe-se que aumentou o número de 

escolas com salas de recursos multifuncionais . 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-inclusiva/dossie-

localidades 
 
4.4 Garantir e dar continuidade no AEE em salas de recursos multifuncionais, 
classes escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas formas 
complementar e suplementar, a todos (as) estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na 
rede pública de Educação Básica, conforme necessidade identificada por meio de 
avaliação, ouvidos a família e o (a) estudante (criança, adolescente, jovem, adulto 
(a) e idoso (a). 

Estratégia em andamento conforme argumentações das estratégias 
anteriores. 

 
4.5 Manter e ampliar 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 (as) da Educação Básica com os (as) estudantes - crianças, 
adolescentes, jovens, adultos (as) e idosos (as) com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

Conforme pesquisa realizada o único centro multidisciplinar articulado 

com instituição acadêmica que além de oferecer o serviço a população realiza 
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pesquisas na área refere-se ao centro de apoio multidisciplinar refere-se ao CER II 

da UNESC. Como na estratégia espera-se, além de manter, a ampliação a mesma 

encontra-se em andamento. 

 
4.6 Manter e ampliar Programas suplementares que promovam a acessibilidade nas 
instituições públicas e privadas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) 
estudantes com deficiência, por meio da adequação arquitetônica da oferta de 
transporte acessível adaptado e seguro 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) estudantes (crianças, adolescentes, jovens, adultos (as) e idosos(as) com altas 
habilidades ou superdotação, já no início do ano letivo. 

Estratégia em andamento e prevista pelo Plano Plurianual do município 

de Criciúma. Para as redes privadas são necessários investimentos próprios e as 

escolas estaduais aguardam por investimentos para reformas. A tabela abaixo 

mostra a porcentagem de escolas com dependências e vias adequadas a alunos 

com deficiência ou mobilidade reduzida, onde percebe-se que este número vem 

sendo ampliado ano a ano. 

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-inclusiva/dossie-

localidades 

Outro fator a ser considerado, e primordial no atendimento da Educação 

Especial, refere-se a porcentagem de escolas com banheiro adequado a alunos com 

deficiência ou mobilidade reduzida. Das escolas do município de Criciúma, em 2016 

37% possuem banheiro adaptado. 
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Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-inclusiva/dossie-

localidades 

 

4.7 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(às) estudantes surdos(as) e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 
(dezessete) anos, em escolas, classes bilíngues e em escolas inclusivas, dando 
suporte aos(às) profissionais interessados da educação habilitando-os com cursos 
na área da Educação Bilíngue (Libras) habilitando nos termos do art. 22 do Decreto 
no5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de 
leitura para cegos (as) e surdos (as)-cegos (as). 

No município de Criciúma a Escola de Educação Básica Estadual São 

Cristóvão oferece Educação Bilíngue e LIBRAS para todas as redes, sendo 

considerada pólo entre os municípios limítrofes. Nas redes municipais e estaduais 

são contratados professores bilíngües e de libras para serem intérpretes de alunos 

surdos matriculados em classes regulares da Educação Básica. Além disso, a rede 

municipal vem oferecendo curso de Libras aos profissionais interessados nesta 

capacitação. Portanto, podemos afirmar que a estratégia está em andamento 

 

4.8 Garantir a oferta de Educação Inclusiva, para todos os (as) estudantes da 
Educação Especial, vedada a exclusão do ensino regular sob alegação de 
deficiência e promovida à articulação pedagógica entre o ensino regular e o AEE. 

Estratégia realizada visto que esta oferta está garantida em todas as 

redes e há a articulação com o AEE. 

 
4.9 Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao AEE, 
bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos (as) estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação beneficiários (as) de Programas de transferência de renda, juntamente 
com o combate às situações de discriminação, preconceito e violência, com vistas 
ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em 
colaboração com as famílias e órgãos públicos de assistência social, saúde e 
proteção à infância, à adolescência e à juventude. 
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Estratégia realizada visto ser esta uma das atribuições do profissional que 

atende no AEE, estabelecida pelo Documento Orientador do Município de Criciúma, 

páginas 29 e 30 (CRICIÚMA, 2015). 

 

4.10 Estabelecer parcerias com Instituições de Ensino Superior (IES) e outros 
órgãos, para a realização de pesquisas voltadas para o desenvolvimento de 
metodologias, materiais didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, 
com vistas à promoção do ensino e da aprendizagem, bem como das condições de 
acessibilidade dos (as) estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 

Com prazo para 2024 a devida estratégia encontra-se em andamento, 

visto que algumas instituições utilizam como fonte de dados a Educação Especial 

oferecida no município, porém, ainda é necessário efetivar e ampliar esta parceria. 

Além disso, a partir do formulário online, é possível verificar que o número de 

pesquisas que discutem a Educação Especial aumentou de 4, em 2015, para 19 em 

2016. Porém não verificou-se a existência de grupos de pesquisa que discutem a 

temática, embora em uma das instituições possua um programa de pesquisa e 

iniciação científica para a área. 

 

4.11 Utilizar o resultado das pesquisas interdisciplinares para subsidiar a formulação 
de políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades educacionais de 
estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 
habilidades ou superdotação, que requeiram medidas de AEE. 

Estratégia em andamento visto que se faz necessário a articulação após 

os resultados das pesquisas realizadas pelas instituições para se pensar em 

políticas intersetoriais que atendam as especificidades dos estudantes.  

 

4.12 Promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, 
assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, entidades 
privadas (empresas) para estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação beneficiários (as) do BPC, 
com o fim de desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do 
atendimento escolar, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), com idade superior a 
faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a assegurar a atenção integral ao 
longo da vida. 

Estratégia em andamento na busca de desenvolver modelos de 

atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na Educação de 

Jovens e Adultos (EJA). No momento este público recebe o apóio do monitor na 

rede municipal e do segundo professor na rede estadual. 
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4.13 Ampliar as equipes de profissionais da Educação, em regime de colaboração 
com os entes federados, para atender à demanda do processo de escolarização 
dos/as estudantes (crianças, adolescentes, jovens, adultos (as) e idosos (as) com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação, garantindo a oferta de professores (as) do AEE, profissionais de 
apoio ou auxiliares, tradutores (as) e intérpretes de LIBRAS, guias-intérpretes para 
surdos (as)-cegos (as), professores (as) de LIBRAS prioritariamente surdos (as) e 
professores (as) bilíngues. 

Estratégia em andamento, visto que este número vem sendo ampliado 

sutilmente, conforme apresentado pelas tabelas abaixo. Estratégia prevista no 

Planejamento Plurianual da rede municipal. 

 

 

 
 

 

 

 
 
 

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-inclusiva/dossie-
localidades 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-inclusiva/dossie-
localidades 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/4-educacao-especial-inclusiva/dossie-
localidades 
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4.14 Definir, 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 estudantes com deficiência, transtornos globais 
do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.  
 

Realizada visto que no município de Criciúma foi aprovado o Decreto 

SA/nº 196611 em 1º de Dezembro de 2016 na qual institui a Resolução número 24 

que fixa normas para a Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva do 

Sistema de Ensino de Criciúma.  

 
4.15 Manter atualizados junto aos órgãos de pesquisa, demografia e estatística 
competentes, as informações detalhadas sobre o perfil dos (as) estudantes com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos. Através da criação e atualização de 
banco de dados interligados com o censo escolar. 

A criação e atualização dos dados no Censo Escolar é responsabilidade 

de todas as escolas, públicas ou privadas, a partir de um responsável atuante na 

secretaria escolar. Estratégia em andamento visto que esta atualização deve ser 

avaliada constantemente. 

 

4.16 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 teorias de aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem 
relacionados ao atendimento educacional de estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. 
 

Dentre as 15 instituições de ensino superior e pós-graduação que 

oferecem cursos de licenciatura, 6 oferecem disciplinas que discutem, 

especificamente, o citado na estratégia, portanto esta encontra-se em andamento.  

 
4.17 Manter e ampliar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando o 
aumento das condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com 
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação matriculadas nas redes públicas de ensino. 

Estratégia realizada visto que esta parceria entre as instituições e o poder 

público acontece com vistas a atender os alunos matriculados na rede municipal no 

contra turno, como a AMA e APAE. 

                                                           
11 http://www.criciuma.sc.gov.br/site/upload/ckfinder/files/resolucao024.pdf 
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4.18 Manter e ampliar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, objetivando o 
aumento da 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 (as) estudantes com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculados na 
rede pública de ensino. 
 
4.19 Manter e ampliar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de 
favorecer a participação das famílias e da sociedade na construção do sistema 
educacional inclusivo. 

As estratégias 4.18 e 4.19 estão em andamento visto a necessidade de 

ampliar as parcerias com as instituições para a formação continuada dos 

profissionais da rede pública sobre a temática e no envolvimento das famílias em 

discussões que esclareçam sobre o sistema educacional inclusivo.



53 
 

6 META SOBRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
 

Meta 5 – Alfabetizar todas as crianças estudantes, no máximo, até o final do terceiro 

ano do Ensino Fundamental. 

Alfabetizar todas as crianças até o final do terceiro ano é um direito que a 

mesma tem e de suma importância para seu desenvolvimento escolar. Portanto, 

apesar dos investimentos na formação continuada dos profissionais do primeiro ao 

terceiro, fomentada pelo MEC em parceria com a Rede Municipal e a Rede 

Estadual, temos um índice de reprovação dos estudantes nesta faixa etária 

relevante. Além disso, devemos levar em consideração as especificidades da 

criança, na qual o tempo de aprendizagem pode ser após o terceiro ano do Ensino 

Fundamental. 

Em 2016 o número de reprovações no 3º Ano do Ensino Fundamental foi 

de 135 crianças nas escolas públicas e privadas. 

 
ESTRATÉGIAS DA META 05 – ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
 
5.1 Assegurar, na Proposta Curricular dos órgãos competentes, os processos 
pedagógicos de alfabetização nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, articulando-
os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização 
dos (as) professores (as) alfabetizadores (as) e com apoio pedagógico específico, a 
fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças estudantes. 

Esta estratégia, com prazo para 2024, não foi iniciada. Vale destacar que 

no respectivo ano, 2017, o Pacto Nacional da Alfabetização por meio da Portaria nº 

826 de 7 de julho de 2017 colocou como foco nas ações do Pacto os estudantes da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental ( 1º ao 3º). Neste viés, competem aos 

professores, coordenadores pedagógicos, gestores escolares e gestores públicos a 

responsabilidade compartilhada no alcance ao direito da criança de escrever, ler 

com fluência e dominar os fundamentos da Matemática no nível recomendável para 

cada idade. 

 

5.2 Participar da prova ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização) aplicada pelo 
Instituto Nacional de Estatística e Pesquisa (INEP), para aferir a alfabetização das 
crianças estudantes, aplicados a cada ano, bem como estimular as escolas a 
criarem os respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, considerando a 
realidade de cada comunidade escolar, implementando medidas pedagógicas para 
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alfabetizar todas as crianças estudantes até o final do terceiro ano do Ensino 
Fundamental. 

Estratégia realizada, visto que além dos instrumentos de avaliação 

promovidos pelo Governo Federal, a Rede Municipal possui seu próprio instrumento 

avaliativo denominado como Prova AMAC, cuja aplicação alterna-se com os 

períodos da ANA. Por meio destes instrumentos conseguimos realizar um 

monitoramento anual de desenvolvimento e aprendizagem, como também realizar 

as devidas intervenções.  Os resultados da Prova Ana nos dão subsídios para 

realizar o acompanhamento das escolas onde os níveis de proficiência são abaixo 

do esperado.  

 
5.3 Selecionar e ampliar a aquisição de tecnologias educacionais para a 
alfabetização de crianças estudantes, assegurada 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. 

Estratégia em andamento e contemplada no Plano Plurianual de 2018 a 
2020 da rede municipal. 
 
5.4 Garantir, na Proposta Curricular, a alfabetização de crianças estudantes do 
campo, indígenas, quilombolas e de populações itinerantes (circenses, ciganos, 
nômades, acampados e artistas), com a produção de materiais didáticos específicos, 
além de desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem o uso da 
língua materna pelas comunidades indígenas e a identidade cultural das 
comunidades quilombolas. 
2016 realizada  

De acordo com o Censo de 2017 o município de Criciúma possui 88 

instituições, dos quais 16 escolas são localizadas em Zonas Rurais e nenhuma 

delas atende remanescentes de Quilombos e estudantes Indígenas. Embora no 

município não tenha comunidades indígenas e quilombolas, a Proposta Curricular 

Municipal dá abertura para o atendimento as diversidades, caso as mesmas, 

venham a surgir. 

 
5.4 Estimular a formação inicial e promover a formação continuada de professores 
(as) para a alfabetização de crianças estudantes, com o conhecimento de novas 
tecnologias educacionais e práticas pedagógicas inovadoras, articuladas a 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e ações de formação continuada de 
professores (as) para a alfabetização. 



55 
 

Estratégia com prazo para 2024 e em andamento. No ano de 2016 foram 

ofertados 100hs específica para o Ciclo de Alfabetização na Rede Municipal e 

Estadual, por meio do programa do Governo Federal PNAIC.   

 
5.5 Promover ações que visem à alfabetização das pessoas com deficiência, 
considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas 
surdas, sem estabelecimento de terminalidade temporal. 

Estratégia realizada visto que a rede municipal, que atende o maior 

número de estudantes na modalidade da Educação Especial, possui salas 

multifuncionais que oferecem o Atendimento Educacional Especializado – AEE.
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7 META SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL 
 

Meta 6 – Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por 

cento) dos/as estudantes da Educação Básica. 

O Município de Criciúma em 2016 atendeu a 8170 estudantes em período 

integral da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio. A tabela abaixo mostra 

a quantidade de alunos matriculados nas escolas públicas do município no ano de 

2016.  

Os resultados são apresentados por Unidade da Federação, em ordem alfabética, segundo os 
municípios 

 Ensino Regular 

Educação Infantil Ensino Fundamental Médio 

Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais 
Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral Parcial Integral 

Estadual Urbana 0 0 0 0 1578 280 3878 166 4237 943 

Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Municipal Urbana 4 811 358 2743 5450 1481 2667 532 0 0 

Municipal Rural 9 219 142 533 1101 278 529 12 0 0 

Estadual e 
Municipal 

13 1030 500 3276 8129 2039 7074 710 4237 943 

Fonte: http://inep.gov.br/resultados-e-resumos 

Buscando dados no site do INEP referentes a matrículas, em 2016 as 

redes municipal e estadual atenderam a 27.951 estudantes da Educação Infantil ao 

Ensino Médio. Na mesma organização atendeu 8170 estudantes que permaneceram 

no mínimo 7 horas diárias, na qual chega-se ao indicador de 29,3%. Portanto, a 

meta prevista de atender no mínimo 25% dos estudantes da Educação Básica já foi 

superada em 2016. 

Indicador 6A 
Média do número de matrículas de alunos que 

permanecem no mínimo 7 horas diárias em escolas 
públicas 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO 
PERÍODO 

FONTE DO 
INDICADOR 

25% 
DADO OFICIAL 17,1%12 

Censo Demográfico 
2010 – IBGE 

DADO MUNICIPAL 29,3% 
Projeção Municipal 

para 2016 

                                                           
12 Dado de 2012 (Plano Municipal de Educação). 
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No que se refere a quantidade de escolas públicas que oferecem 

educação integral onde os alunos permaneçam no mínimo 7 horas diárias o 

município conta com 18 escolas municipais (5 integrais e 13 com o programa Novo 

Mais Educação), 20 Centros de Educação Infantil Municipais, 34 instituições 

conveniadas que oferecem atendimento gratuito, 7 escolas estaduais e 1 escola 

federal, totalizando 80 instituições que atendem desde a Educação Infantil ao Ensino 

Médio. Para calcular o indicador 6B dividiu-se o número de escolas que oferecem 

educação integral, 80, pelo número total de escolas 130, chegando ao indicador 

61,55%, superando em 2016 o previsto pela meta para 2024 na pretende oferecer 

educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas. 

 

Indicador 6B 
Média do número de escolas públicas que oferecem 

mais de 7 horas diárias de permanência 
META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO 
INDICADOR 

50% 
DADO OFICIAL 60% 

Censo Demográfico 
2010 – IBGE 

DADO MUNICIPAL 61,65% 
Projeção Municipal 

para 2016 
 

 

ESTRATÉGIAS DA META 06 – EDUCAÇÃO INTEGRAL 
6.1 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) estudantes na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a 
ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias, durante todo o ano letivo, com a 
ampliação progressiva da jornada de professores (as) em uma única escola e 
profissionais devidamente habilitados (as) na área de atuação. 

A Rede Municipal oferta Educação Básica em tempo integral na 

Educação Infantil e conta também com instituições privadas filantrópicas como a 

AFASC e a ABADEUS para atender esta demanda. Das 4819 crianças matriculadas 

em todas as redes, 4306 são em tempo integral de oferta gratuita, ou seja, 89,36% 

deste público. No que se refere ao Ensino Fundamental a rede municipal oferece 

este atendimento em 5 escolas em tempo integral e 13 escolas que possuem o 

Programa Novo Mais Educação. Além disso, o município também conta com 7 

escolas estaduais e um Instituto Federal. No Ensino Fundamental, dos 18.852 

alunos matriculados nas escolas públicas, 3649 permanecem mais de 7 horas, 
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chegando a 19,35% dos alunos matriculados. No Ensino Médio a porcentagem de 

atendimento foi de 22,25% dos alunos, dos quais foram matriculados 4237 alunos e 

943 permanecem mais de 7 horas. Percebe-se, assim, que o maior número de 

atendimentos em tempo integral está concentrado na Educação Infantil. Portanto, 

estratégia realizada visto que esta oferta está sendo oferecida. 

 
6.2 Instituir, em regime de colaboração, Programa de construção de escolas com 
projeto arquitetônico adequado as normas de qualidade e acessibilidade, padrão 
ABNT e de mobiliário adequados para atendimento em tempo integral, 
prioritariamente em comunidades com crianças e adolescentes estudantes, em 
situação de vulnerabilidade sócia 

Estratégia em andamento em 2016, visto que algumas escolas da rede 

municipal passaram por reformas ou ampliações a partir de emendas parlamentares.  

 

6.3 Institucionalizar e manter, em regime de colaboração, Programa nacional de 
ampliação e reestruturação das escolas públicas, a fim de garantir o espaço de sala 
de aula de acordo com o número de estudantes. Da instalação de quadras cobertas 
poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços para atividades 
culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, área de convivência, banheiros 
e outros equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação 
de recursos humanos para a educação em tempo integral.  

No que se refere a rede municipal tivemos a construção de quadras 

poliesportivas cobertas nas escolas EMEIEF Casemiro Stachurski, EMEIEF 

Giácomo Búrigo e EMEIEF Ubaldina Rocha Ghedin. Foram construídas a cobertura 

das quadras das escolas EMEIEF Adolfo Back, EMEIEF Marcílio Dias San Thiago, 

EMEIEF Lili Coelho e EMEIEF Fiorento Meller. As demais estruturas físicas estão 

contempladas no Plano Plurianual (2018-2021). No que se refere a rede estadual a 

Escola de Educação Básica Coelho Neto recebeu ordem de serviço para reforma em 

2015. 

 

6.4 Promover a articulação para integração da escola com os diferentes espaços 
educativos, culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros 
comunitários, bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários. 

Segundo dados coletados as Escolas e CEIMs da Rede municipal 

realizam esta integração. No que tange ao Estado esta integração acontece com 

menor frequência, portanto, esta estratégia está em andamento. 

 



59 
 

6.5 Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de 
estudantes matriculados nas escolas da rede pública de Educação Básica, por parte 
das entidades privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma 
concomitante e em articulação com a rede pública de ensino. 

Estratégia não iniciada. 

 

6.6 Orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei no 12.101, de 27 
de novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de estudantes 
das escolas da rede pública de Educação Básica, de forma concomitante e em 
articulação com a rede pública de ensino.  

Esta oferta já é gratuita nas escolas públicas do município a partir de 

atividades pelas Escolas em tempo integral, Centros de Educação Infantil e Escolas 

que possuem o Programa Novo Mais Educação. 

 
6.7 Atender as escolas do campo e de comunidades indígenas e quilombolas na 
oferta de educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada, 
considerando as peculiaridades locais.  

De acordo com a nota técnica nº 8/2017 o município não atende escolas 

de campo nem comunidades indígenas e quilombolas. 

 
6.8 Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa 
etária de 04 (quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando AEE complementar e 
suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria escola ou em 
instituições especializadas. 

A Rede Municipal oferta atendimento especializado em 25 escolas. O 

município conta também com a oferta em 2 escolas estaduais e 3 escolas privadas. 

Portanto, é necessário ampliar o atendimento de modo a acolher as crianças de 

Educação Infantil a partir dos 4 anos, assim esta estratégia está em andamento. 

 
6.9 Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos (as) estudantes 
(crianças, adolescentes e jovens) na escola, direcionando a expansão da jornada 
para o efetivo trabalho escolar, combinado com atividades recreativas, esportivas e 
culturais. 

As escolas que oferecem atendimento em tempo integral e o Programa 

Mais Educação ofertam oficinas de acompanhamento pedagógico, atividades 

recreativas, esportivas e culturais. Estratégia realizada.
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8  META SOBRE APRENDIZADO ADEQUADO NA IDADE CERTA 
 

Meta 7 – Fomentar a qualidade da Educação Básica em todas as etapas e 

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

seguintes médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica 

(IDEB): 

 

 

A partir dos dados apresentados na meta sobre o Ensino Fundamental é 

possível verificar que em 2015 houve a superação da projeção esperada, chegando 

na média 6,0. No que se refere aos Anos Finais a média foi atingida foi de 4,6, 

aproximando-se da projeção de 4,7. 

O indicador 7A refere-se à média do número de escolas públicas com 

acesso à banda larga. Assim, das 23 escolas estaduais, 72 municipais e 1 federal, 

todas possuem banda largam atingindo 100% das instituições, conforme disposto na 

tabela abaixo: 

 

Indicador 7A 
Média do Número de escolas públicas com acesso 

à banda larga 
META PREVISTA PARA O 

PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO 
INDICADOR 

100,00% 
DADO OFICIAL 89,6% 

Censo Demográfico 
2010 – IBGE  

DADO MUNICIPAL 100% 
Projeção Municipal 

para 2016 
 

O indicador 7B refere-se ao número de computadores por estudantes. 

Este indicador foi calculado dividindo o número de estudantes matriculados na 

Educação Básica da rede municipal e estadual, 27951, dividindo-o pelo número de 

computadores das referidas redes, 1087, chegando a 27,7 estudantes por máquina. 
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Indicador 7B 
Média do Número de alunos por computador na 

rede pública 
META PREVISTA PARA O 

PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO 
INDICADOR 

AMPLIAR 

DADO OFICIAL 19,1% 
Censo Demográfico 

2010 – IBGE  

DADO MUNICIPAL 

27.7 
alunos 

por 
máquina 

Projeção Municipal 
para 2016 

 

 

ESTRATÉGIAS DA META 07 – APRENDIZADO ADEQUADO NA IDADE CERTA 

7.1 Estabelecer e implantar na Proposta Curricular, as diretrizes pedagógicas para a 
Educação Básica a partir da base nacional comum dos currículos, com direitos e 
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos (as) estudantes para cada ano do 
Ensino Fundamental e Médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local. 

A rede municipal de Criciúma possui uma Proposta Curricular com o título 

“Currículo para Diversidade Sentidos e Práticas” construída no ano de 2008, com 

participação efetiva dos profissionais da Rede e com apoio das Universidades 

UDESC e UFSC.  O currículo na proposta é voltado para a diversidade tendo como 

fundamento a perspectiva Histórico-Cultural. A Proposta Curricular do Estado de 

Santa Catarina de 2014, “Formação Integral na Educação Básica”, tendo a 

Diversidade como Princípio Formativo atende também uma perspectiva Histórico 

Cultural e é utilizada pelos profissionais do município. Entende-se a diversidade 

regional, estadual e local, como um conjunto de culturas específicas de cada região, 

respeitando as características e pluralidade dos indivíduos em seu local de moradia, 

pressuposto este contemplado pela prática dos professores. As escolas particulares 

têm autonomia curricular, porém devem seguir o estabelecido pela Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional (LDB – 1996). Estamos aguardando a aprovação da 

Base Nacional Comum Curricular para realizar a implementação e adequação da 

Proposta Curricular Vigente. 

         

7.2 Assegurar que: 

a) no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por cento) dos 
(as) estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio tenham alcançado nível 
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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 (as) 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. 

No que se refere a Avaliação Nacional da Alfabetização  ( ANA) em 2016 

as escolas da Rede Municipal se encontram nos seguintes níveis: LEITURA 42,22%,  

no nível básico suficiente, ESCRITA 74,89%,  no nível adequado suficiente  e em 

MATEMÁTICA 36,67%, no nível desejável. Nas escolas do Estado as porcentagens 

se referem respectivamente, LEITURA 41,46%, na ESCRITA 71,37% e 

MATEMÁTICA 36,67%. De acordo com essa estratégia, atingimos o nível desejável 

somente na proficiência em Matemática, portanto estratégia em andamento.   

 
7.3 Organizar indicadores de avaliação institucional com base no perfil do (a) 
estudante 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, com base nos Parâmetros Nacionais de Avaliação. 

As escolas particulares do município possuem avaliação institucional. No 

que se refere as redes estadual e municipal, estas não possuem. Para a rede 

municipal esta necessidade foi inserida no Plano Plurianual 2018-2021. As 

instituições públicas, municipais e estaduais, fazem uso dos dados fornecidos pelo 

SAEB, para que por meio deles possam intervir nas realidades educacionais. Essas 

análises servem para comparar a evolução de aprendizagem e também fornecer 

subsídios para a formação profissional e consequentemente com a aprendizagem. 

 

7.4 Criar instrumentos para o processo contínuo de autoavaliação das escolas de 
Educação Básica, por meio da constituição de instrumentos de avaliação que 
orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a atualização do PPP, a 
melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos (as) 
profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática. 

A atualização do Projeto Político Pedagógico e sua utilização é um 

instrumento de suma importância nos processos educacionais, visam 

principalmente, propor reflexão e ação diante da prática pedagógica. Durante o ano 

de 2016, com preposições de revisões anuais, as escolas da Rede Municipal 
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construíram junto ao grupo de profissionais da educação e comunidade escolar um 

documento norteador do PPP, elencando aspectos qualitativos e quantitativos da 

realidade escolar.   

O PPP das instituições estaduais é discutido com toda a comunidade 

escolar e homologados pela GERED. A discussão do PPP inicia na Semana 

Pedagógica em fevereiro, sendo que todas as alterações são apresentadas aos pais 

e devem ser homologadas na GERED. O documento tem revisão bianual. 

As escolas particulares possuem PPP de acordo com as normativas das 

instituições das quais são vinculadas e seguem a concepção da Rede ou Sistema 

pelas quais são geridas. Essa normativa está de acordo com a Lei nº 9394/96, em 

seu art.12, inciso I, que determina “os estabelecimentos de ensino, respeitadas as 

normas comuns e as do seu sistema de ensino, terão a incumbência de elaborar e 

executar sua proposta pedagógica”.  

 
7.4.1 Orientar e monitorar o preenchimento do Programa Dinheiro Direto na Escola 
(PDDE interativo) ou outro Programa equivalente, além de acompanhar a execução 
das ações nas escolas de Educação Básica. 

O programa é monitorado e orientado mensalmente pelo Setor 

Administrativo e Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, desde o repasse 

dos recursos, execução e envio da prestação de contas. Este procedimento é anual 

e rigorosamente analisado.  

Nas Instituições Estaduais, o Gestor assume, após ser eleito pela 

Comunidade Escolar, o compromisso de colocar em prática o Plano de Gestão 

Escolar, bem como a transparência nos recursos de acordo com o Termo de 

Compromisso assinado no ato da posse (Decretos 243 de 1º de Julho de 2015, Nº 

284 de 3 de agosto de 2015, Nº 307, de 17 de agosto de 2015 e Nº 359 de 9 de 

setembro de 2015).  A utilização do Portal da Transparência é um excelente meio 

para evitar que os recursos da educação sejam desviados e/ou aplicados para 

outras finalidades. As escolas particulares têm autonomia financeira para gerir seus 

investimentos de acordo com suas necessidades. 

 
7.5 Formalizar e executar os Planos de Ações Articuladas (PAR), 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 (as) e profissionais de serviços ou apoio 
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escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria 
e expansão da infraestrutura física da rede escolar. 

Está em constante monitoramento pelas redes municipal e estadual. Em 

2016 foi enviado o diagnóstico e no segundo semestre de 2017 iniciamos a fase de 

planejamento. Estratégia realizada. 

 
7.6 Monitorar a prestação de assistência técnica financeira liberada pelo MEC, 
priorizando as escolas com IDEB abaixo da média nacional e acompanhar para 
garantir a efetivação de políticas de enfrentamento ao índice baixo do IDEB das 
escolas que recebem recurso para esse fim. 

Estratégia realizada. Os recursos dos Programas Federais são 

monitorados anualmente pela Secretaria Municipal de Educação e pela Gerência 

Regional de Educação. 

 
7.7 Incentivar a participação das escolas nos processos de avaliação da qualidade 
da Educação Básica e utilizar os resultados das avaliações nacionais nas redes de 
ensino, para a melhoria das práticas pedagógicas. 

As escolas são incentivadas a participarem das avaliações de larga 

escala, como também são ofertadas formação continuadas para os professores 

referentes às avaliações. Estratégia realizada. 

 
7.8 Aplicar e desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da 
Educação Especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos (as). 

Estratégia com prazo para 2024 e não iniciada. A Rede municipal e 

estadual não possuem indicadores específicos de qualidade de avaliação para a 

Educação Especial. A Educação Bilíngue foi implantada na Rede Municipal em 

2016. 

 

7.9 Orientar e monitorar as Unidades Escolares para que atinjam as metas do IDEB, 
diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média 
municipal, garantindo equidade da aprendizagem, até o último ano de vigência deste 
PME. 

Os Coordenadores Pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação 

realizam assessoria buscando a qualidade do ensino na Rede Municipal. Nestas 

assessorias são acompanhados os índices, os planos de gestão, e as ações 

possíveis para atingir números mais elevados, pensando que estes são resultado de 

um trabalho que visa à qualidade. 
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7.10 Acompanhar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do SAEB 
e do IDEB, relativos às escolas, planejando, a partir dos resultados, as estratégias 
metodológicas que assegurem a ampliação do nível de qualidade de ensino, 
garantindo a contextualização desses resultados, com relação a indicadores sociais 
relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos (as) estudantes, a 
transparência e o acesso público às informações técnicas de concepção e operação 
do sistema de avaliação. 

Na rede municipal organiza-se estratégias que visem melhorar os 

indicadores de todas as escolas. A partir destes resultados são organizadas as 

formações da Rede Municipal tendo em vista que a formação continuada dos 

professores é o eixo principal para qualificar toda a educação. 

 
7.11 Adquirir tecnologias educacionais para a Educação Infantil, Ensino 
Fundamental e Médio, incentivando práticas pedagógicas inovadoras que 
assegurem a melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, assegurada a diversidade 
de métodos e propostas pedagógicas, com preferência para softwares livres e 
recursos educacionais abertos, bem como o acompanhamento dos resultados nos 
sistemas de ensino em que forem aplicadas. 

Estratégia não iniciada. 
 
7.12 Garantir transporte gratuito para todos (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 à redução da evasão escolar e o tempo médio de deslocamento 
a partir de cada situação local. 

Com a abertura do novo ciclo do PAR, a rede municipal de Criciúma 

solicitou novas aquisições para suprir a demanda existente.   Por meio do recurso 

disponibilizado (2015-2016) foram adquiridos de dois ônibus. 

 

7.13 Incentivar Programas para o desenvolvimento de pesquisas, conforme 
levantamento de dados de modelos alternativos de atendimento escolar para a 
população do campo, considerando as especificidades locais e as boas práticas 
nacionais e internacionais. 

De acordo com a nota técnica 008/2017 não atendemos este público. 

 
7.14 Assegurar, até o final da vigência do PME, o acesso à rede mundial de 
computadores em banda larga de alta velocidade e ampliar a relação 
computador/estudante nas escolas da rede pública de Educação Básica, 
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promovendo a utilização pedagógica das Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TICs). 

Estratégia em andamento, tendo em vista que a velocidade precisa ser de 

melhor qualidade. As 72 escolas da Rede Municipal possuem Banda Larga de 2 

Megas, já na Rede Estadual as 23 escolas contam com esta tecnologia. 

 
7.15 Monitorar o apoio técnico e financeiro fornecido pelo MEC mediante 
transferência direta de recursos financeiros à escola, garantindo a participação da 
comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à 
ampliação da transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática. 

O programa é monitorado e orientado mensalmente pelo Setor 

Administrativo e Financeiro da Secretaria Municipal de Educação, desde o repasse 

dos recursos, execução e enviou da prestação de contas. Esse procedimento é 

anual e rigorosamente analisado. Estratégia realizada. 

 
7.16 Acompanhar e monitorar a ampliação de Programas e aprofundamento de 
ações desenvolvidos pelo MEC de atendimento ao (à) estudante, em todas as 
etapas da Educação Básica, por meio de Programas suplementares de material 
didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. 

Estratégia realizada. Os recursos disponibilizados pelos Programas 

Federais são monitorados anualmente pela Secretaria Municipal de Educação e pela 

Gerência Regional de Educação. 

 
7.17 Assegurar, em parceria com entidades públicas e privadas, a todas as escolas 
públicas de Educação Básica o acesso à energia elétrica, abastecimento de água 
tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, garantindo o acesso 
dos (as) estudantes em espaços para a prática esportiva, a bens culturais e 
artísticos e a equipamentos e laboratórios de Ciências e, em cada edifício escolar, a 
acessibilidade às pessoas com deficiência.  

A tabela abaixo mostra a porcentagem de escolas da Educação Básica 

com acesso à água tratada, esgoto sanitário, energia elétrica, banda larga, biblioteca 

ou sala de leitura, quadra e laboratório de ciências. Portanto, percebe-se que a 

porcentagem diminuiu no ano de 2016 em relação aos anos anteriores.  

 
Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-

pne/7-aprendizado-adequado-fluxo-
adequado/dossie-localidades 
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De acordo com os resultados apresentados pelo site Observatório do 

PNE, no dossiê de Criciúma13, no que se refere à água tratada e energia elétrica, 

todas as escolas de todas as redes têm acesso. Sobre os demais itens, atingimos: 

Esgoto sanitário: 85.2% (115 escolas); Biblioteca: 53.8% (84 escolas); Quadra: 

42.3% (66 escolas); Laboratório: 13.5% (21 escolas); Banda larga: 89.1% (139 

escolas). Portanto, estratégia em andamento. 

 
7.18 Acompanhar e monitorar a institucionalização e manutenção do Programa 
nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas 
fornecido pelo MEC, visando à equalização regional das oportunidades 
educacionais. 

Estratégia realizada. 

 
7.19 Prover equipamentos e 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 das 
bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de 
computadores, inclusive a internet.  

Estratégia em andamento, com prazo para 2024. Está contemplado no 

Plano Plurianual 2018-2021do município. 

 
7.20 Monitorar e utilizar como referência, os parâmetros mínimos de qualidade dos 
serviços da Educação Básica, divulgados pelo MEC em relação à infraestrutura das 
escolas, recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como 
instrumento para adoção de medidas para a melhoria da qualidade do ensino. 

Estratégia realizada. 

 

7.21 Informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e das Secretarias de 
Educação, bem como manter Programas de formação inicial e continuada para o 
pessoal técnico das referidas Secretarias. 

Todas as escolas públicas e Secretarias de Educação, municipal e 

estadual, estão informatizadas e possuem software para facilitar a gestão dos 

processos nas escolas, como matrículas e dados dos alunos. Também são 

realizadas formações com o objetivo de capacitar os profissionais para conduzir o 

recurso. 

                                                           
13 http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/7-aprendizado-adequado-fluxo-adequado/dossie-
localidades 
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7.22 Garantir políticas de combate à violência na escola, em parceria com órgãos 
competentes, inclusive pelo desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de 
educadores (as) para detecção dos sinais de suas causas, como a violência 
doméstica e sexual, favorecendo a adoção de providências adequadas para 
promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de 
segurança para a comunidade. 

As redes estadual e municipal possuem projetos que visam o descrito na 

estratégia, entre eles o PROMUDE, PROERD, Semana de Conscientização, etc. 

Portanto, estratégia realizada. 

 
 
7.23 Implementar políticas de inclusão e permanência nas escolas para 
adolescentes e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em 
situação de rua, assegurando os princípios da Lei no8. 069, de 13 de julho de 1990 - 
Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 11.525 de 24 de setembro de 2007.  

Estratégia realizada em parceria entre a Assistência Social, PROEJA e 

CEJA. 

 
7.24 Garantir, na Proposta Curricular e no PPP, a aplicação de conteúdos sobre o 
Ensino da História da África e História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e 
implementar ações educacionais, nos termos das Leis nos10. 639, de 9 de janeiro de 
2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a implementação das 
respectivas Diretrizes Curriculares Nacionais, por meio de ações colaborativas com 
fóruns de Educação para as Relações Étnico-Raciais (ERER), conselhos escolares, 
equipes pedagógicas e  sociedade civil. 

Estratégia em andamento.  

 
7.25 Consolidar a Educação Escolar no Campo de populações tradicionais, de 
populações itinerantes, de comunidades indígenas e quilombolas, respeitando a 
articulação entre os ambientes escolares e comunitários e garantindo: o 
desenvolvimento sustentável e preservação da identidade cultural; a participação da 
comunidade na definição do modelo de organização pedagógica e de gestão das 
instituições, consideradas as práticas socioculturais e as formas particulares de 
organização do tempo; a oferta bilíngue na Educação Infantil e nos Anos Iniciais do 
Ensino Fundamental, em língua materna das comunidades indígenas e em Língua 
Portuguesa; a reestruturação e a aquisição de equipamentos; a oferta de Programa 
para a formação inicial e continuada de profissionais da Educação; e o atendimento 
em Educação Especial. 

De acordo com a nota técnica 008/2017 não atendemos este público. 

 
7.26 Desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para Educação 
Escolar para as escolas do campo e para as comunidades indígenas e quilombolas, 
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incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades, 
considerando o fortalecimento das práticas socioculturais e da língua materna de 
cada comunidade indígena, produzindo e disponibilizando materiais didáticos 
específicos, inclusive para crianças estudantes, adolescentes, jovens, adultos (as) e 
idosos (as) com deficiência. 

De acordo com a nota técnica 008/2017 não atendemos este público. 

 
7.27 Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a Educação 
Formal com experiências de Educação Popular e Cidadã, como propósitos de que a 
Educação seja assumida como responsabilidade de todos (as) e de ampliar o 
controle social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais, bem como, 
atuar diante das temáticas emergentes na sociedade local, possibilitando 
desenvolver ações para essas demandas. 

Estratégia em andamento. 
 
7.28 Promover a articulação dos Programas da área da Educação, com os de outras 
áreas, como Saúde, Trabalho e Emprego, Assistência Social, Esporte e Cultura, 
possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como condição para a 
melhoria da qualidade educacional.   

Estratégia em andamento. Existe algumas articulações entre as 

Secretarias Municipais com projetos sociais e educacionais. Porém , se faz 

necessário ampliar esta ação para atender a estratégia. 

 
 7.29 Assegurar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da 
Saúde e da Educação, o atendimento aos(às) estudantes da rede escolar pública de 
Educação Básica, por meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde. 

Estratégia realizada. Na rede municipal existe a articulação entre as 
escolas e os Postos de Saúde das comunidades. Além disso, há o atendimento pelo 
Núcleo Especializado – NCE. 
 
7.30 Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, 
prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e 
emocional dos(as) profissionais da Educação, como condição para a melhoria da 
qualidade educacional. 

Estratégia não iniciada e prevista pelo PPA da rede municipal. 
 
7.31 Aderir ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica (SAEB), para 
orientar as políticas públicas e as práticas pedagógicas, com a divulgação das 
informações às escolas e à sociedade.  

Conforme já descrito em estratégias anteriores, os índices são utilizados 

para planejar ações com vistas a melhoria da educação. 
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7.32 Promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano 
Nacional do Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras, a capacitação de 
professores(as), bibliotecários(as) e agentes da comunidade, para atuar como 
mediadores(as) da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do 
desenvolvimento e da aprendizagem.  

Estratégia em andamento. As redes municipal e estadual incentivam os 

professores a participarem das formações pelo Pacto Nacional pela Alfabetização 

na Idade Certa – PNAIC. Além disso, algumas escolas aderiram ao Programa Novo 

mais Educação que trabalha sob este viés, a partir do apoio pedagógico e o 

letramento que são oferecidos aos estudantes. 

 
7.33 Aderir ao Programa Nacional de Formação de professores(as) e de estudantes, 
para  promover e consolidar política de preservação da memória municipal, estadual 
e nacional. 

Estratégia não iniciada. 

 
7.34 Promover a regulação da oferta da Educação Básica pela iniciativa privada, de 
forma a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação. 

O Município conta com o Conselho Municipal de Educação (COMEC) que 

regulamenta a Educação Infantil do Município e a Rede Municipal de Ensino. A 

Secretaria de Educação Estadual regulamenta por meio de suas regionais, 

(GEREDS), o Ensino Fundamental e Médio das Redes Estadual e Privada. 

 
7.35 Estabelecer, em parceria com órgãos públicos e privados, políticas de estímulo 
às escolas que melhorarem o desempenho no IDEB e, outros instrumentos 
construídos, que levem em consideração o olhar da escola sobre o desenvolvimento 
humano dos(as) estudantes e a transformação social, de modo a valorizar o mérito 
do corpo docente, da direção e da comunidade escolar. 

Conforme já destacado em estratégias anteriores, estes índices servem 

para o planejamento de ações nas redes municipal e estadual. 
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9 META SOBRE A ESCOLARIDADE MÉDIA 
 
Meta 8 – Elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e 

nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo, até o último 

ano de vigência deste Plano, em consonância com o PNE, para as populações do 

campo e populações mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e 

não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 

IBGE. 

Para o atendimento desta população o Município conta com 7 núcleos de 

atendimento do PROEJA da Rede Municipal, 1 núcleo de CEJA da Rede Estadual 

(com 9 unidades descentralizadas)  e incentiva seus jovens à participarem do 

ENCCEJA. Para avaliar esta meta a dificuldade deu-se por não conseguirmos os 

indicadores necessários no que se refere à soma de estudos. Portanto, podemos 

analisar que o número de matrículas na Educação de Jovens e Adultos diminuiu em 

relação a 2013, onde haviam 2.807 alunos matriculados e em 2016 diminuiu para 

2479. 

A tabela abaixo mostra o número de matrículas de estudantes na 

modalidade EJA em 2013 e 2016: 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 
Ano 

 
Ensino 

Fundamental 
Ensino 
Médio 

EJA 
Profissionalizante 

Total 

2013 1.317 1.490 - 2.807 
2016 1.158 1.321 - 2.479 

 Fonte: Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos 

 

NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS POR FAIXA ETÁRIA 
 18 a 19 

anos 
20 a 24 
anos 

25 a 29 
anos 

30 a 34 
anos 

35 a 39 
anos 

40 anos ou 
mais 

 
2012 

 
1.862 

 
1.649 

 
881 

 
634 

 
448 

 
552 

 
 

18 a 19 
anos 

20 a 24 
anos 

25 a 29 
anos 

30 a 34 
anos 

35 a 39 
anos 

40 anos ou 
mais 

 
2016 

 
1.558 

 
1.489 

 
874 

 
720 

 
459 

 
589 

Fonte: Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos 
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ESTRATÉGIAS DA META 08 – ESCOLARIDADE MÉDIA 

8.1 Institucionalizar e desenvolver Programas para correção de fluxo, classificação e 
reclassificação, acompanhamento pedagógico individualizado e recuperação, bem 
como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as 
especificidades dos segmentos populacionais considerados. 

Estratégia realizada, pois são ofertadas aos estudantes da Educação 

Básica novas oportunidades de aprendizagem a partir de aulas de reforço no contra 

turno e outras iniciativas que são consolidadas pelas próprias escolas. Nas escolas 

estaduais acontecem o PNOA – Programa Estadual Novas Oportunidades de 

Aprendizagem. Este programa tem como finalidade oferecer oportunidades ao 

estudante da Educação Básica, do Ensino Fundamental ao Médio, de lograr efetivo 

êxito em sua aprendizagem nas habilidades de leitura, produção textual e 

matemática e, a partir da consolidação dessas, apropriar-se com mais facilidades 

dos conhecimentos oferecidos pelas demais disciplinas. Além disso, para a 

classificação e reclassificação as redes seguem o estabelecido pela legislação LDB 

de 1996, e suas respectivas alterações. 

 

8.2 Implementar Programas de Educação de Jovens, Adultos(as) e Idosos(as) para 
os segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola e com 
defasagem idade-série, associados a outras estratégias que garantam a 
continuidade da escolarização, após a alfabetização inicial. 

Estratégia realizada visto que além das instituições públicas, o município 

ainda conta com instituições privadas que oferecem educação para este público. 

 
8.3 Garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão do Ensino 
Fundamental e Ensino Médio. 

Estratégia realizada tendo em vista o incentivo para a realização do 

ENCCEJA, Exame Nacional de Certificação de Competências de Jovens e Adultos, 

destinado a certificar o ensino para pessoas que não concluíram a Educação Básica 

na idade certa. 

  

8.4 Expandir a oferta gratuita de Educação Profissional por parte das entidades 
privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema sindical, 
de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os 
segmentos populacionais considerados.  
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Estratégia em andamento, mas podemos considerar que este número 
vem aumentando. Em 2015 foram oferecidas 420 vagas gratuitas e em 2016 este 
número aumentou para 2078, aumentando 545%. 
 
8.5 Promover, em parceria com as áreas de Saúde e Assistência Social, o 
acompanhamento e o monitoramento do acesso e permanência na escola 
específicos para os segmentos populacionais considerados, identificar motivos de 
absenteísmo e colaborar com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios para a 
garantia de frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação 
do atendimento desses(as) estudantes na rede pública regular de ensino. 

Em 2001 o Ministério Público de Santa Catarina criou o Programa APOIA 

- O Programa de Combate à Evasão Escolar, que tem como objetivo mobilizar as 

escolas, os Conselhos Tutelares, o MPSC e toda a sociedade para trazer as 

crianças e adolescentes de 4 a 17 anos de volta para sala de aula, possibilitando 

que concluam todas as etapas da Educação Básica, indiferente da rede de ensino. 

Com esta metida foi possível integrar as Promotorias de Justiça da Infância e 

Juventude, os Conselhos Tutelares e as Escolas que ofertam a Educação Básica no 

Estado, como também com a rede de saúde e de assistência social local. É valido 

destacar que em 2016 este programa foi aprimorado para uma versão online. O 

Programa, com a versão informatizada, tornou-se mais célebre e eficaz. Portanto, a 

estratégia está realizada. 

 
8.6 Promover busca ativa de jovens, adultos(as) e idosos(as)  fora da escola, 
pertencentes aos segmentos populacionais considerados, em parceria com as áreas 
de Assistência Social, Saúde e a iniciativa privada. 

Estratégia em andamento, de acordo com o destacado na estratégia 8.5.
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10 META SOBRE A ALFABETIZAÇÃO E ALFABETISMO FUNCIONAL DE 

JOVENS E ADULTOS 

 

Meta 9 – Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 

para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final 

da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% 

(cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

A Educação de Jovens e Adultos é uma modalidade de ensino da 

Educação Básica com o intuito de oferecer educação aquelas pessoas que não 

tiveram o acesso na idade certa. Esta oferta é garantida e oportunizada pelas redes 

municipais, estaduais e privadas no município. O número de matrículas na 

Educação de Jovens e Adultos em 2016 diminuiu em relação a 2013, passando de 

2.807 para 2.479. Podemos destacar que  

O município recebeu imigrantes e precisou se adequar para atender a 

demanda, inclusive no que se refere ao ensino das línguas. 

 Educação de Jovens e Adultos (EJA)  
 

2013 
Ensino 

Fundamental 
Ensino 
Médio 

EJA 
Profissionalizante 

Total 

1.317 1.490 - 2.807 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

 
2016 

Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

EJA 
Profissionalizante 

Total 

1.158 1.321 - 2.479 
Fonte: Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos 

 
Sobre a população que se declara alfabetizada os últimos dados são de 

2010 fornecidos pelo IBGE, na qual destaca que 97% da população de 15 anos se 

declara alfabetizada e 16,8% da população com 15 anos ou mais não concluiu o 

Ensino Fundamental. A progressão destes dados para analisá-los de forma 

fidedigna não foi encontrada. 

 

ESTRATÉGIA DA META 09 – ALFABETIZAÇÃO E ALFABETISMO FUNCIONAL DE 

JOVENS E ADULTOS 

 
9.1 Assegurar a oferta gratuita da Educação de Jovens e Adultos (EJA) a todos(as) 
os(as) que não tiveram acesso à Educação Básica na idade própria. 
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Estratégia realizada visto a oferta ser garantida pelas redes municipal e 

estadual. A rede municipal possui 7 núcleos de PROEJA e a estadual conta com 1 

núcleo e 9 unidades descentralizadas em escolas. 

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

Estratégia não iniciada, visto que as turmas são abertas levando em 

consideração o número de matrículas. 

 
9.3 Implementar ações de alfabetização de jovens, adultos(as) e idosos(as),  com 
garantia de continuidade da escolarização básica. 

Estratégia realizada a partir do trabalho oferecido pelos núcleos de EJA 

da rede municipal e estadual. 

 
9.4 Criar benefício adicional no Programa nacional de transferência de renda para 
jovens, adultos(as) e idosos(as) que frequentarem, com no mínimo 75% de 
frequência, cursos de Alfabetização. 

Aos estudantes que estão frequentando a Educação Básica, no ensino 

regular ou EJA, com idades entre 16 e 17 anos, são disponibilizados o Variável 

Jovem, que é um benefício do Programa Bolsa Família. Além disso, recebem os 

valores do próprio Bolsa Família. Portanto, estratégia em andamento. 

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

Estratégia em andamento, visto que já existe o incentivo dos beneficiários 

do Programa bolsa família para esta procura. 

 

9.6 Realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de 
alfabetização de jovens, adultos(as) e idosos(as). 

Estratégia em andamento, pois nos próprios núcleos são realizadas 

avaliações com o objetivo de verificar o grau de alfabetização dos jovens, adultos e 

idosos. 

 
9.7 Executar ações de atendimento ao(à) estudante da EJA, por meio de Programas 
suplementares de transporte, alimentação e saúde, inclusive atendimento 
oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em articulação com a área da 
Saúde. 
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Estratégia em andamento. 
 
9.8 Assegurar a oferta de EJA, nas etapas de Ensino Fundamental e Médio, às 
pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, assegurando-
se formação específica dos(as) professores(as) e implementação de diretrizes 
nacionais, em regime de colaboração. 

No município de Criciúma é ofertada a Educação de Jovens e Adultos no 
presídio Santa Augusta, CIP - Centro de internação Provisória e na Penitenciária 
Sul, pela rede estadual. Estratégia em andamento tendo em vista a necessidade de 
ofertar esta demanda também no Presídio Regional de Criciúma - DEAP SC 

 
9.9 Apoiar técnica e financeiramente a efetivação de projetos inovadores na EJA, 
que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas 
desses(as) estudantes. 

Estratégia em andamento, mas que depende de investimentos 

municipais, estaduais e federais, como também de parcerias com instituições 

privadas. 

 
9.10 Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos 
empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a 
compatibilização da jornada de trabalho dos(as) empregados(as) e com a oferta das 
ações de Alfabetização e de EJA.  

Estratégia em andamento. Os cursos de Educação de Jovens e Adultos no 

município de Criciúma são oferecidos nos turnos vespertinos e noturno pelo CEJA e 

apenas noturno pelo PROEJA. Já as instituições privadas oferecem nos turnos 

vespertinos e noturnos, sendo possível esta compatibilização de horários com as 

empregadoras. Porém, há ainda a necessidade de fomentar ações específicas entre 

estas parcerias. 

 

9.11 Implementar, nos três primeiros anos do PME, Programas de capacitação 
tecnológica da população jovem, adulta e idosa, direcionados para os segmentos 
com baixos níveis de escolarização formal e para os(as) estudantes 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 assistivas que favoreçam a efetiva inclusão social e produtiva dessa 
população. 

Estratégia com prazo para 2018 e em andamento tendo em vista que 

algumas instituições oferecem estes cursos. Por exemplo, o Instituto Diomício 
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Freitas14, entre outras atividades, oferece laboratório de informática para atender a 

comunidade dando importância e relevância para a Educação Especial. O Bairro da 

Juventude em parceria com o SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), 

UNESC (Universidade do Extremo Sul Catarinense), FMSS (Fundação Maurício 

Sirotsky Sobrinho), BETHA Sistemas e Junior Achievement oferecem Cursos 

Profissionalizantes, gratuitamente, para jovens e adolescentes entre 14 e 18 anos 

em situação de risco e vulnerabilidade social. Dentre os cursos oferecidos, tem-se 

na área da informática o de Programador de Computador e Programador Básico – 

CNC. Além disso, outras iniciativas por associações e universidades vêm oferecendo 

capacitações na área de informática no município. Porém, destacamos estratégia 

em andamento tendo em vista que este número precisa ser ampliado e assumido 

pelas instituições. 

 

9.12 Considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos(as), as necessidades 
dos(as) idosos(as), com vistas à promoção de políticas de erradicação do 
analfabetismo, ao acesso a tecnologias educacionais e atividades recreativas, 
culturais e esportivas, à implementação de Programas de valorização e 
compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos(as) idosos(as) e à inclusão 
dos temas do envelhecimento e da velhice no currículo nas escolas, conforme Lei nº  
10.741 de 1º /10/2003. 

No município de Criciúma existem algumas iniciativas para atender as 

necessidades dos idosos. A AFASC, Associação Feminina de Assistência Social de 

Criciúma oferece o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para a 

Pessoa Idosa e atende, atualmente, 1.337 pessoas com idade igual ou superior a 60 

anos. São 57 grupos que se reunem nos centros comunitários e salões de igrejas, 

onde participam de atividades físicas e recreativas, além daquelas voltadas às áreas 

de música, dança e teatro. Além disso, os idosos participam mensalmente de 

passeios de integração, onde encontram diversão e lazer, formam novas amizades e 

fortalecem as que já existem. Já no Morro Cechinel, o Centro de Convivência da 

Terceira Idade (CCTI) oferece oficinas gratuitas como artesanato, massoterapia, 

fisioterapia, arteterapia, jogos educativos e recreativos, informática, alfabetização, 

violão, dança e atendimento odontológico. Portanto, estratégia com prazo para 2024 

e em andamento. 

 

                                                           
14 http://www.institutodiomiciofreitas.org/#/page/2 



78 
 

9 META SOBRE EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Meta 10 – Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 
EJA, no Ensino Fundamental e Médio, na forma integrada à Educação Profissional. 

O município conta com núcleos municipais (7) e estaduais (9) que ofertam 

Educação de Jovens e Adultos para o Ensino Fundamental e Médio. Porém, 

conforme apresentado pela tabela nas metas 8 e 9 não foram registrados no Censos 

escolares de 2013 e 2016 matrículas para esta modalidade integrada à Educação 

Profissional. Sabemos da relevância desta estratégia para ampliar as oportunidades 

para este público, mas, para atingi-la, se faz necessário investimentos federais, 

estaduais e municipais. O indicador 10 A mostra que em 2010 a porcentagem de 

atendimento era de 0.7%. Atualmente o atendimento é de 0%, estando longe para 

atingir a meta estabelecida para 2024.  

Indicador 10A 
Média do número de matrículas na Educação de 

Jovens e Adultos integrada à Educação profissional 
META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

25% 
DADO OFICIAL 0,7% 

Censo Demográfico 2010 
- IBGE 

DADO 
MUNICIPAL 

0% 
Projeção Municipal para 

2016 
 

ESTRATÉGIAS DA META 10 – EJA INTEGRADA À EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

10.1 Manter Programa Nacional de EJA voltado à conclusão do Ensino Fundamental 
e à formação profissional inicial, incluindo os cursos dentro da carga horária, de 
forma a estimular a conclusão da Educação Básica. 

Estratégia não iniciada. 

 

10.2 Fomentar a expansão das matrículas na EJA, de forma a articular a formação 
inicial e continuada de trabalhadores(as) e a Educação Profissional, em regime de 
colaboração e com apoio das entidades privadas de formação profissional 
vinculadas ao sistema sindical, objetivando a elevação do nível de escolaridade e 
qualificação do(a) trabalhador(a). 

Estratégia não iniciada. 

 
10.3 Fomentar a integração da EJA com a Educação Profissional, em cursos 
planejados, de acordo com as características desse público, considerando as 
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especificidades das populações itinerantes (circenses, ciganos, nômades, 
acampados e artistas) do campo, das comunidades indígenas e quilombolas, 
inclusive na modalidade de Educação a Distância (EAD). 

Estratégia não iniciada 

 
10.4 Ampliar as oportunidades profissionais dos(as) jovens, adultos(as) e idosos(as) 
com deficiência e baixo nível de escolaridade, com base em diagnóstico realizado 
por profissionais especializados, por meio do acesso à EJA,  articuladas à Educação 
Profissional. 

Estratégia não iniciada. 

 

10,5 Implantar Programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos 
voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na 
EJA integrada à Educação Profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com 
deficiência. 

Estratégia não iniciada. 

 
10,6 Estimular a diversificação curricular da EJA, articulando a formação básica e a 
preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações 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(as) estudantes. 

Estratégia em andamento tendo em vista que apenas no currículo de EJA 

(Fundamental e Médio) oferecido pelo CEJA estadual possui a disciplina de CCTT – 

Ciência, Cultura, Tecnologia e Trabalho, de caráter obrigatório, presencial e 

avaliativa, sendo cursada concomitantemente com cada uma das disciplinas da 

grade curricular. 

 
10,7 Garantir a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e 
metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e 
laboratórios e a formação continuada de professores(as) das redes públicas que 
atuam na EJA articulada à Educação Profissional. 

Estratégia não iniciada. 

 
10.8 Fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para 
trabalhadores(as) articulada à EJA, em regime de colaboração e com apoio de 
entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e de 
entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com 
atuação exclusiva na modalidade. 

Estratégia não iniciada. 



80 
 

10.9 Aderir e institucionalizar Programa Nacional de Assistência ao Estudante, 
compreendendo ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico 
que contribuam para garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a 
conclusão com êxito da EJA articulada à Educação Profissional.  

Estratégia não iniciada. 

 
10.10 Orientar a expansão da oferta de EJA articulada à Educação Profissional, de 
modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos estabelecimentos penais, 
assegurando-se formação específica dos(as) professores(as) e implementação de 
diretrizes nacionais em regime de colaboração. 

Estratégia não iniciada. 

 

10.11 Implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos (as) jovens e 
adultos(as) trabalhadores(as), a serem considerados na articulação curricular dos 
cursos de formação inicial e continuada, além dos cursos técnicos de nível Médio. 

Estratégia não iniciada. 

 

10.12 Desenvolver um ambiente colaborativo com um banco de informações das 
pesquisas e estudos sobre os materiais didáticos, currículos e metodologias. 

Estratégia não iniciada. 
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10 META SOBRE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

Meta 11 – Triplicar as matrículas da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da 

expansão no segmento público. 

Criciúma conta com instituições administradas pelo município, estado e 

Governo Federal que ofertam Educação Profissional. Os cursos oferecidos são 

escolhidos a partir de dados coletados no mercado de trabalho e consultas 

promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores. O indicador 11ª nos 

permite visualizar o número de matrículas na Educação Profissional como um todo, 

com um aumento de 0.28%. 

 

Indicador 11A Número de matrículas na Educação Profissional 
META PREVISTA 

PARA O PERÍODO 
META ALCANÇADA NO 

PERÍODO 
FONTE DO INDICADOR 

3 x mais 
DADO OFICIAL 5.113 Censo Escolar 2013 – INEP  

DADO 
MUNICIPAL 

5.127 Projeção Municipal 

 

Conforme dados fornecidos pelos Censos de 2013 e 2016 percebe-se 

que o número de matrículas na Educação Profissional nas modalidades integrada e 

concomitante aumentaram 7.13%, passando de 2246 para 2406 vagas.  

 

Educação Profissional 
Ano Escolarização 

Integrada 
Concomitante/FIC Subsequente Total 

2013 1.144 1.102 2.867 5.113 
2016 1.574 832 2.721 5.127 

Fonte: Fonte: http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos 
 

No segmento público, Criciúma conta com duas instituições que 

oferecem, de modo gratuito, Educação Profissional integrada ao Ensino Médio, o 

Centro de Educação Profissional Abílio Paulo15 (CEDUP) e o Instituto Federal de 

Santa Catarina16 (IFSC).  

                                                           
15 http://cedupcriciuma.webnode.com.br/a%20instituição/ 
16 http://www.criciuma.ifsc.edu.br 
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Número de matrículas na Educação profissional Integrada ao Médio 

 CEDUP IFSC TOTAL 

2013 790 209 999 

2016 915 446 1361 

Fonte: http://www.qedu.org.br/escola/216569-cedup-abilio-paulo 
http://www.qedu.org.br/escola/263455-ifsc-campus-criciuma 

      
O número de matrículas na Educação Profissional, integrada ao Ensino 

Médio, oferecida pelo segmento público teve um aumento de 36.24% em relação a 

2013. 

  

ESTRATÉGIAS DA META 11 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

11.1 Expandir as matrículas de Educação Profissional Técnica de Nível Médio nos 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, levando em consideração a 
responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos 
produtivos, sociais, culturais, locais e regionais, bem como a interiorização da 
Educação Profissional.  

Estratégia realizada em 2016. Esta expansão depende de investimentos 

do Governo Federal para ampliar a estrutura do campus do IFSC de Criciúma e, 

assim, possibilitar que o número de vagas de nível médio seja ampliada. Segundo o 

site Qedu o IFSC de Criciúma em 2013 ofereceu 209 vagas de Ensino Médio 

integrado a cursos técnicos. Em 2016 este número passou para 446 vagas, 

dobrando o número de ofertas. Portanto, esta estratégia foi realizada em 2016.  

 

11.2 Fomentar e garantir a expansão da oferta de Educação Profissional Técnica de 
Nível Médio na rede pública estadual de ensino. 

Estratégia realizada tendo em vista que o número de matrículas na 

Educação Profissional Técnica de Nível Médio na rede pública estadual de ensino  

teve um aumento de 36.24% em relação a 2013. 

11.3 Fomentar a expansão da oferta de Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio na modalidade de EAD, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o 
acesso à Educação Profissional pública e gratuita, assegurado o padrão de 
qualidade. 

Estratégia não iniciada. As instituições públicas que oferecem cursos de 

Educação Profissional Técnica de nível médio são presenciais. 
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11.4 Estimular a expansão do estágio na Educação Profissional Técnica de Nível 
Médio e do Ensino Médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado 
ao itinerário formativo do(a) estudante, visando à formação de qualificações próprias 
da atividade profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento da 
juventude. Desenvolver unidades de busca, oportunidades de estágio curricular nas 
empresas onde o(a) estudante tem oportunidade de colocar em prática os 
conhecimentos adquiridos durante o curso. 

Estratégia em andamento. Esta articulação acontece a partir de parcerias 

entre as empresas e o Centro de Integração Empresa Escola do Estado de Santa 

Catarina – CIEE/SC. Esta é uma associação de assistência social, sem fins 

lucrativos, de utilidade pública, com fins filantrópicos e educacionais, cuja missão é 

“Oferecer à comunidade soluções que contribuam para a capacitação profissional de 

pessoas, visando a sua integração no mundo do trabalho”, como preceitua a 

Constituição Federal vigente (CF/88, art. 203, III)17. Esta instituição possui 

programas como o de Aprendizagem e o de estágio, onde ambos contribuem para a 

profissionalização de adolescentes e jovens. Além disso, algumas empresas 

possuem o setor de estágios para contratar jovens com esta mesma finalidade. 

Entretanto, não conseguimos encontrar um número de estudantes que foram 

beneficiados nos últimos anos em Criciúma, devido ao grande número de empresas 

cadastradas. 

 
11.5 Apoiar e divulgar a oferta de Programas de reconhecimento de saberes, para 
fins da certificação profissional em nível técnico. 

Estratégia realizada. Criciúma conta com o IFSC para realizar a 

certificação profissional em nível técnico de trabalhadores, jovens e adultos, que 

buscam formação profissional e/ou reconhecimento formal dos saberes adquiridos 

na sua trajetória de vida e trabalho. A Rede CERTIFIC18, Rede Nacional de 

Certificação Profissional e Formação Inicial e Continuada, constitui-se como uma 

Política Pública de Educação Profissional e Tecnológica e de inclusão social que se 

institui através da articulação do Ministério da Educação - MEC e Ministério do 

Trabalho e Emprego - MTE em cooperação com as instituições/organizações que a 

constituem. 

 

                                                           
17 http://www.cieesc.org.br/portal/o-cieesc/ 
18 http://portal.mec.gov.br/setec-secretaria-de-educacao-profissional-e-tecnologica/programas?id=15266 
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11.6 Apoiar a ampliação da oferta de matrículas gratuitas de Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio pelas entidades privadas de formação profissional, 
vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à 
pessoa com deficiência, com atuação exclusiva na modalidade. 

Estratégia em andamento, tendo em vista que algumas instituições 

privadas oferecem bolsas para a pessoa com deficiência cursar o Ensino Médio de 

nível técnico. No ano de 2016 foram oferecidas 6 vagas por duas instituições, 

portanto, ressalva-se que esta oferta precisa ser ampliada. 

 

11.7 Expandir a oferta de financiamento estudantil à Educação Profissional Técnica 
de Nível Médio oferecidas em instituições privadas de Educação Superior. 

Estratégia não iniciada pois depende da regulamentação do Fies Técnico 

pelo Ministério da Educação para posterior adesão pelas instituições privadas. Vale 

destacar que iniciativas como o PRONATEC não realizaram mais ofertas desde 

2014. 

 

11.8 Institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da Educação Profissional 
Técnica de Nível Médio das redes pública e privada.  

Estratégia em andamento. As instituições privadas que responderam ao 

formulário afirmaram que possuem avaliação sobre a qualidade da Educação 

Profissional Técnica de Nível Médio. No que se refere as instituições públicas não 

encontramos informações a respeito. 

11.9 Expandir o atendimento do Ensino Médio gratuito integrado à formação 
profissional para as populações do campo e para as comunidades indígenas e 
quilombolas, de acordo com os seus interesses e necessidades. 

De acordo com a Nota técnica Nº 8/2017 o município de Criciúma não 

possui esta população. 

11.10 Expandir a oferta de Educação Profissional Técnica de Nível Médio para as 
pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 
ou superdotação, com espaço, materiais e profissionais habilitados. 

Estratégia não iniciada. 
 

11.11 Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível 
médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 
90% (noventa por cento) e elevar, nos cursos presenciais, a relação de estudantes 
por professor(a) para 20 (vinte). 
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Não encontramos dados referentes a 2016 sobre esta estratégia para 

avaliarmos se há avanços no que se refere aos dados de 2013. Portanto, 

consideramos a estratégia como em andamento. 

 

11.12 Elevar gradualmente o investimento em Programas de Assistência Estudantil 
e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantia às condições 
necessárias à permanência dos(as) estudantes e à conclusão dos cursos técnicos 
de nível médio.  

Instituições Federal, como IFSC de Criciúma, oferecem aos estudantes 

participarem do Programa de Assistência Estudantil (PAE) a partir do acesso a 

atividades desportivas; apoio a eventos; auxílio financeiro para pagar despesas com, 

por exemplo, alimentação, material escolar e transporte entre casa e escola; além de 

outras atividades. No que se refere a mobilidade acadêmica de estudantes de nível 

técnico e médio, não há iniciativas. Considerando a estratégia, em sua totalidade, a 

mesma encontra-se em andamento. 

11.13 Reduzir as desigualdades de origem étnico-raciais e regionais ao acesso e 
permanência na Educação Profissional Técnica de Nível Médio, inclusive mediante a 
adoção de políticas afirmativas, na forma da Lei. 

Estratégia não iniciada. 
 
11.14 Estruturar sistema nacional e municipal de informação profissional, articulando 
a oferta de formação das instituições especializadas em Educação Profissional, aos 
dados do mercado de trabalho e a consultas promovidas em entidades empresariais 
e de trabalhadores(as). 

Estratégia em andamento, tendo em vista que a oferta já é realizada de 

acordo com a demanda, porém, precisa-se estrutural o sistema nacional e municipal 

de informação profissional conforme previsto na estratégia.
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11 META SOBRE A EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
Meta 12 – Apoiar à ampliação da taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 

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

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

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

matrículas, no segmento público. 

O município de criciúma possui 14 instituições que oferecem Ensino 

Superior, sendo estas Faculdades, Universidades, Instituto Federal ou Centros 

Universitários, com as seguintes categorias administrativas: 9 Privadas, 1 Privada 

Comunitária, 1 Pública Federal e 2 Privadas Filantrópicas. Dentre os cursos de 

graduação oferecidos têm-se os presencial, semipresencial e a distância. 

Em 2010 a taxa Bruta do número de matrículas correspondia a 41.7%, 

enquanto a líquida a 23.93%.  

 
ESTRATÉGIAS DA META 12 – EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 
12.1 Otimizar, por meio de parcerias, a capacidade instalada da estrutura física e de 
recursos humanos das instituições públicas/comunitárias de Educação Superior, 
mediante ações planejadas e coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o 
acesso à graduação.  

Estratégia em andamento. Para as instituições públicas depende de 

investimento federal. A Instituição Comunitária busca por ações a partir dos próprios 

recursos. 

 
12.2 Assegurar a ampliação da oferta de vagas, por meio da expansão e 
interiorização da Rede Federal de Educação Superior, da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do Sistema Universidade Aberta 
do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de vagas públicas em 
relação à população na idade de referência e observadas as características 
regionais das micro e mesorregiões definidas peIo IBGE, uniformizando a expansão 
no território nacional.  

Estratégia em andamento, tendo em vista que a oferta está assegurada, 

porém, para que haja a ampliação se faz necessário investimento federal. De acordo 

com o formulário online o IFSC de Criciúma ampliou a oferta de 40 vagas em 2015 

para 80 em 2016.  
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12.3 Contribuir para o aumento gradativo da taxa de conclusão média dos cursos de 
graduação presenciais nas universidades públicas para 90% (noventa por cento), 
ofertar, no mínimo, 50% das vagas, em cursos noturnos e elevar a relação de 
estudantes por professor(a) para 18 (dezoito), mediante estratégias de 
aproveitamento de créditos e inovações acadêmicas que valorizem a aquisição de 
competências de nível superior.  

Não conseguimos esta informação de 2016. 
 
12.4 Fomentar a oferta de Educação Superior pública/comunitária e gratuita 
prioritariamente para a formação de professores(as) para a Educação Básica, bem 
como para atender ao déficit de profissionais em áreas específicas.  

Estratégia realizada. Na Universidade comunitária em 2015 o número de 

matrículas gratuitas sem cursos de licenciatura foi de 1675 e em 2016 de 1842, 

ampliando 10% esta oferta. Pela Universidade Aberta do Brasil em 2015 a oferta foi 

de 50 vagas, já em 2016 não abriram turmas. 

 
12.5 Contribuir com as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas 
aos(às) estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de 
Educação Superior e beneficiários/as do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, 
de que trata a Lei no 10.260, de 12 de julho de 2001, na Educação Superior, de 
modo a reduzir as desigualdades étnico-raciais e ampliar as taxas de acesso e 
permanência na Educação Superior de estudantes egressos da escola pública, afro-
brasileiros(as), indígenas e de estudantes com deficiência, transtornos globais do 
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, de forma a apoiar seu 
sucesso acadêmico. 

Estratégia em andamento, tendo em vista inciativas para bolsas de 

estudos e Resolução que trata sobre Política de Inclusão de algumas instituições de 

Ensino Superior. 

 
12.6 Apoiar Programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, 
prioritariamente, para áreas de grande pertinência social. 

Estratégia em andamento, pois das 14 instituições que responderam ao 

formulário, 7 possuem projetos de extensão que tratam de temas diversos, 

envolvendo cada realidade. 

 
12.7 Ampliar, por meio de parcerias, a oferta de estágio curricular obrigatório e não 
obrigatório como parte da formação na Educação Superior. 
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Estratégia em andamento. Em 2016, 7826 realizaram estágios 

obrigatórios e não obrigatórios. Em 2017 este número aumentou para 8003, 

ampliando-se em 2.26% o número de estudantes. 

 
12.8 Colaborar com a ampliação da participação proporcional de grupos 
historicamente desfavorecidos na Educação Superior, inclusive mediante a adoção 
de políticas afirmativas, na forma da Lei. 

Estratégia em andamento. Não foram encontradas nas respostas indícios 

que mostrem a adesão de políticas afirmativas pelas instituições, mas há outras 

ações que visem a participação e reconhecimento de tais grupos. 

 

12.9 Assegurar condições de acessibilidade nas instituições de Educação Superior, 
na forma da Lei. 

Das 14 instituições, 8 destacaram ações para acessibilidade física e 

pedagógica dos estudantes. Dentre estas pode-se destacar: Capacitações, 

adaptações da estrutura física da instituição, atendimento especializado, discussões 

com a comunidade acadêmica sobre a temática, Núcleos de inclusão e 

acessibilidade, Núcleo de apoio Psicológico, etc. 

 

12.10 Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação 
entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as 
necessidades econômicas, sociais e culturais do Município, em parceria com a 
Secretaria Municipal de Educação (SME), Secretaria Estadual de Educação (SED), 
Instituição de Ensino Superior (IES) pública ou privada. 

As instituições realizam pesquisas que trazem como temas as relações 

entre currículo e práticas. Esta parceria acontece entre as Secretarias de Educação 

e Instituições de Ensino Superior a partir de projetos de pesquisa, grupos de estudos 

e pesquisas in loco. 

 
12.11 Promover a participação em Programas e ações de incentivo à mobilidade 
estudantil e docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional 
e internacional, tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior. 

As instituições privada e comunitária do município, como UNESC e SATC, 

oferecem ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente a partir do Programa 

Santander Universidades, bolsas para estudantes de graduação realizarem 

intercâmbio no exterior. 
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12.12 Contribuir com a expansão do atendimento específico a populações do campo 
e comunidades indígenas e quilombolas, em relação ao acesso, permanência, 
conclusão e formação de profissionais para atuação nessas populações. 

Embora as instituições não possuam políticas afirmativas específicas para 

estes grupos, há diversas possibilidades de bolsas e atendimento para garantir o 

acesso, permanência e conclusão da formação para este público. Além disso, 

promovem discussões a partir de pesquisas, seminários e congressos para a 

formação continuada dos profissionais. Portanto, estratégia em andamento. 

 
12.13 Colaborar com o mapeamento da demanda para a oferta de formação de 
pessoal de nível superior, destacadamente a que se refere à formação nas áreas de 
Ciências e Matemática, considerando as necessidades do desenvolvimento do 
Município de Criciúma, a inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da 
Educação Básica. 

Estratégia em andamento. Das 14 instituições, 5 oferecem cursos nas 

áreas da Ciência e Matemática. 

 
12.14 Institucionalizar Programa de composição de acervo digital de referências 
bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação e Programas de Pós- 
Graduação, assegurada a acessibilidade às pessoas com deficiência. 

Estratégia em andamento. Em sua maioria, 8 instituições, possuem 

acervo digital de referências bibliográficas, mas poucas acervo audiovisual.  

 

12.15 Consolidar processos seletivos nacionais e regionais ao acesso à Educação 
Superior, como forma de superar exames vestibulares isolados. 

Estratégia em andamento. Vale destacar que em 2016 ingressaram 3.646 

estudantes por processos seletivos e 1.977 por vestibulares em cursos no Ensino 

Superior. Pode-se perceber que o número de ingressos por processos seletivos 

aumentou 45.78% em relação ao vestibular, portanto estratégia em andamento, 

tendo em vista a necessidade de consolidar estes números.  

 
12.16 Estimular, garantindo mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada 
período letivo na Educação Superior pública, comunitária e privada. 

Estratégia em andamento. Das 14 instituições 8 possuem mecanismos 

diversos para estimular a ocupação destas vagas, mas, em sua maioria, com a 

abertura de editais específicos. 
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12.17 Estimular a expansão e reestruturação das Instituições de Educação Superior 
Estadual, Federal e Comunitária cujo ensino seja gratuito, por meio de apoio técnico 
e financeiro do Governo Federal, mediante termo de adesão ao Programa de 
reestruturação, na forma de regulamento, que considere a sua contribuição para a 
ampliação de vagas, a capacidade fiscal e as necessidades dos sistemas de ensino 
dos entes mantenedores na oferta e qualidade da Educação Básica.  

Conforme já destacado na estratégia 12.2 estimular a expansão depende 

de investimento federal. Levando-se em consideração que o número de vagas 

ofertadas pelo IFSC Criciúma duplicou em relação a 2015, podemos considerar que 

a estratégia está em andamento.  

 
12.18 Monitorar a ampliação, no âmbito do FIES, de que trata a Lei nº 10.260, de 12 
de julho de 2001, e do Programa Universidade para Todos - PROUNI, de que trata 
a Lei no 11.096, de 13 de janeiro de 2005, os benefícios destinados à concessão de 
financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores 
presenciais ou à distância, com avaliação positiva, de acordo com regulamentação 
própria, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação.  

A ampliação do número de bolsas PROUNI e de Financiamentos 

Estudantis depende do Ministério da Educação. Em 2015, 2.879 foram 

contemplados com o FIES, já em 2016 este número caiu para 2.723, diminuindo 

5.42%. No que se refere a bolsas do Programa Universidade para Todos (PROUNI) 

em 2015 haviam 2.206 estudantes contemplados e em 2016 este número passou 

para 2.378, aumentando 7.8%. Portanto, estratégia em andamento. 

 
12.19 Estimular a participação das mulheres nos cursos de graduação, em particular 
aqueles ligados às áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química, Informática e 
outros no campo das Ciências. 

Em 2016 o número de mulheres em curso de graduação foi de 15.410. 

Destas, 2.964 estão matriculadas em cursos das áreas de Engenharia, Matemática, 

Física, Química, Informática e outros no campo das Ciências, ou seja, 19.23%. 

Portanto, estratégia em andamento. 

 
12.20 Manter e ampliar as bolsas da PMC. 

Estratégia em andamento, tendo em vista que em 2016 o número de 

bolsas oferecidas pela Prefeitura Municipal de Criciúma foi mantida e ampliada em 

relação aos anos anteriores.  
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12 META SOBRE A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

Meta 13 – Elevar a qualidade da Educação Superior no Município. 

Diante das reflexões realizadas, percebe-se que nosso desafio é 

aproximar as instituições de Educação Superior da comunidade, incluindo as 

Secretarias (Educação, Saúde, Assistência Social, etc), escolas, empresas, fábricas, 

etc., para que reavaliem a grade curricular de acordo com a realizada que 

encontram, a fim de que, por esta via de mão dupla, somem forças para qualificar os 

profissionais para o mercado de trabalho. 

 

ESTRATÉGIAS DA META 13 – QUALIDADE DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

13.1 Colaborar com o aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior - SINAES, de que trata a  Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, 
fortalecendo as ações de avaliação, regulação e supervisão. 

Estratégia não iniciada. 
 
13.2 Manter representação do COMEC nas Comissões Próprias de Avaliação - 
CPA, das IES do Município. 

Estratégia realizada. 
 
13.3 Contribuir com o processo contínuo de autoavaliação das IES, fortalecendo a 
participação das CPAs, bem como a aplicação de instrumentos de avaliação que 
orientem as dimensões a serem fortalecidas, destacando-se a qualificação e a 
dedicação de professores(as) universitários(as). 

Estratégia realizada. As IES possuem instrumentos próprios de avaliação 

de seus setores que são realizados de maneira periódica e acompanhados para 

efetivar ações que qualifiquem os serviços oferecidos à comunidade. 

 
13.4 Colaborar com a promoção da melhoria da qualidade dos cursos de 
Licenciaturas, por meio da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado 
pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), integrando-
os às demandas e necessidades das redes de Educação Básica, de modo a permitir 
aos(às) graduandos(as) a aquisição das qualificações necessárias a conduzir o 
processo pedagógico de seus(as) futuros(as) estudantes, combinando formação 
geral e específica com a prática didática, além da Educação para as Relações 
Étnico-Raciais (ERER), a diversidade e as necessidades das pessoas com 
deficiência. 

Estratégia em andamento.  



92 
 

13.5 Contribuir para a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de 
graduação presenciais nas universidades públicas/comunitárias, de modo a atingir 
90% (noventa por cento) e, nas instituições privadas, 75% (setenta e cinco por 
cento), em 2020, e fomentar a melhoria dos resultados de aprendizagem, de modo 
que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta por cento) dos(as) estudantes 
apresentem desempenho positivo igual ou superior a 60% (sessenta por cento), no 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e, no último ano de 
vigência, pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos(as) estudantes obtenham 
desempenho positivo igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) nesse 
exame, em cada área de formação profissional. 

Estratégia em andamento. 
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13 META SOBRE PÓS-GRADUAÇÃO 

Meta 14 – Contribuir para o aumento do número de matrículas na Pós-Graduação 

Stricto Sensu, a fim de obter qualidade no ensino tanto na Educação Básica quanto 

na Educação Superior. 

No município de Criciúma possui inúmeros cursos de pós-graduação 

oferecidos por 14 instituições nas modalidades presenciais, semipresencial e à 

distância. Destas, todas oferecem cursos latu sensu e 4 stricto sensu, nas áreas 

humanas, da saúde, exatas e tecnológicas, tendo em especializar os profissionais. 

 

ESTRATÉGIAS SOBRE A META 13 –  QUALIDADE DO ENSINO SUPERIOR 
 
14.1 Incentivar e acompanhar a expansão do financiamento da Pós-Graduação 
Stricto Sensu na área da Educação, por meio das agências de fomento oficiais e 
outras.  

Estratégia não iniciada, o FIES (Financiamento Estudantil) está previsto 

apenas para cursos de graduação. 

 
14.1.1 Promover em regime de colaboração com os entes federados, plano de 
incentivo à participação de professores(as) nos cursos de Pós-Graduação Stricto 
Sensu na área da Educação.  

Na rede municipal os professores recebem um auxílio de acordo com a 

Lei Complementar Nº 12/1999 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores 

Municipais de Criciúma e dá Outras Providências, na subseção I que trata sobre o 

Auxílio Escolar. Em seu Art. 75, § 1º determina que “Será concedido ao servidor 

público estatutário, auxílio escolar em cursos de pós-graduação, de 25% (vinte e 

cinco por cento) no mínimo, referente ao valor da mensalidade, na forma 

estabelecida em regulamento pelo Chefe do Poder Executivo” e no § 2º “O 

percentual do auxílio previsto neste artigo será concedido integralmente para o 

servidor com carga horária de 40 (quarenta) horas, sendo proporcional nos demais 

casos”. Na rede estadual há o incentivo para a participação dos professores em 

chamadas públicas para o UNIEDU, Plataforma Freire e Programas de Mestrado, 

como o ProfLetras, ProfArtes, ProfMat. Neste viés, podemos destacar que a 

estratégia encontra-se em andamento. 

 
14.2 Monitorar a expansão do financiamento estudantil, por meio do Fies, à Pós-
Graduação Stricto Sensu relativo ao município de Criciúma.  
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Estratégia não iniciada, o FIES (Financiamento Estudantil) está previsto 

apenas para cursos de graduação. Depende de iniciativas do Governo Federal para 

abranger para à Pós-graduação Stricto sensu. 

 
 
14.3 Incentivar a implementação de ações para reduzir as desigualdades étnico-
raciais e regionais, para favorecer o acesso das populações do campo e das 
comunidades indígenas e quilombolas a Programas de mestrado e doutorado.  

De acordo com a nota técnica nº 8/2017 o município não atende escolas 

de campo nem comunidades indígenas e quilombolas. 

 
14.4 Incentivar a implementação de Programas de Pós-Graduação Lato e Stricto 
Sensu que incluam a Educação para as Identidades Sexuais, Educação para as 
Relações de Gênero, Educação Escolar Indígena, Educação Escolar Quilombola, 
Educação Especial, Educação Ambiental, Educação para os Direitos Humanos, 
Educação e Prevenção à Saúde, além de outras temáticas de interesse social.  

Estratégia em andamento. 

 
14.5 Acompanhar a manutenção e expansão do Programa de acervo digital de 
referências bibliográficas para os cursos de Pós-Graduação, assegurada a 
acessibilidade às pessoas com deficiência. 

Estratégia em andamento, tendo em vista ao descrito  na estratégia 12.14 

 
 
14.6 Estimular a participação das mulheres nos cursos de Pós-Graduação Stricto 
Sensu, em particular aqueles ligados às áreas de Engenharia, Matemática, Física, 
Química, Informática e outros no campo das Ciências. 

Realizada 

 
14.7 Estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de 
recursos humanos que valorize a diversidade regional e a biodiversidade no 
Município.  

Realizada. 
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14 META SOBRE A FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS) E DEMAIS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 

Meta 15 – Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado e o 
Município, até o final do PME que todos os profissionais da rede detenham diploma 
de graduação e que cada profissional da Educação participe de processos de 
formação continuada. 

O Município conta com 2 instituições públicas que ofertam formação 

inicial gratuita nas áreas da educação. Também há uma Universidade comunitária 

que possui um Programa de Incentivo a formação com bolsas de 50 e 100% nos 

cursos de Licenciatura. As demais instituições oferecem bolsas de acordo com 

programas federais e convênios. As tabelas abaixo nos permitem verificar que o 

número de professores habilitados em nível superior é crescente, sendo que na rede 

pública este índice é ainda mais alto, chegando a 93% com ensino superior e 87.8% 

com licenciatura. Portanto, pode-se ressaltar que a meta 15 está avançando e faltam 

poucos profissionais a cursarem o superior até 2024. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fonte:http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/15-formacao-professores/dossie-localidades 
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A tabela abaixo nos permite visualizar a quantidade de professores 

distribuídos por formação a partir do Censo escolar de 2013 e 2016. Nesta, destaca-

se que ainda há professores atuando na Educação Básica sem habilitação, mas que 

estes número vêm diminuindo a cada ano. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Fonte: 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos 

 
 
ESTRATÉGIAS SOBRE A META 15 - FORMAÇÃO DE PROFESSORES(AS) E 
DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO 
 

15.1 Atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente 
diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da Educação e da 
capacidade de atendimento da rede pública de Criciúma buscando parcerias de 
instituições públicas e comunitárias Educação Superior existentes no Estado e 
Municípios, e defina obrigações recíprocas entre os partícipes. 
 A Educação Pública Municipal mantém parcerias com as instituições públicas e 
comunitárias que ofertam formação inicial, para garantir adequações para 
atendimento da demanda.  

Número de Docentes na Educação Básica 
Ensino Regular, Especial e/ou EJA 

  Escolaridade/Formação Acadêmica 

 
 
 
 

Fundamental  
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2016 3.122 2 406 2.714 2.454 260 1.682 105 11 Número de Docentes na Educação Básica 
Ensino Regular, Especial e/ou EJA 

  Escolaridade/Formação Acadêmica 
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2013 2.947 5 484 2.458 2.220 238 1.410 72 6 

2016 3.122 2 406 2.714 2.454 260 1.682 105 11 
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15.2 Apoiar o financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de 
Licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES), na forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, 
inclusive a amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede pública de 
Educação Básica. 

Estratégia não iniciada. 

 

15.3 Ampliar Programa permanente de iniciação à docência a estudantes 
matriculados(as) em cursos de Licenciatura, a fim de aprimorar a formação de 
profissionais para atuar no Magistério da Educação Básica.  

Estratégia não iniciada, pois esta ampliação do programa depende de 

liberação de verbas do Governo Federal.  Este, até o momento, foi realizado a partir 

de editais promovidos em parceria entre as IES e o Governo Federal na qual 

disponibilizou 240 bolsas em 2015 e 226 em 2016 para estudantes dos cursos de 

licenciatura. Além disso, esta prática promove a aproximação do estudante da 

realidade escolar, contribuindo positivamente em sua formação. Aguarda-se pela 

renovação do programa e a iniciativa de torna-lo permanente nos cursos de 

licenciatura. 

 

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

Estratégia não iniciada. 

 

15.5 Incentivar a participação docente nos Programas específicos para formação 
de profissionais da Educação, para as escolas do campo, de comunidades 
indígenas ou quilombolas e para a Educação Especial. 

De acordo com nota técnica 08/2017, não atendemos este público. 
 

15.6 Participar ativamente da reforma curricular dos cursos de Licenciatura e 
estimular a renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado 
do(a) graduando(a), dividindo a carga horária em formação geral, formação na área 
do saber e didática específica e incorporando novas tecnologias e/ou plataformas 
tecnológicas, em articulação com a base nacional comum dos currículos da 
Educação Básica.  

Estratégia não iniciada. 

  



98 
 

15.7 Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível 
Médio e Superior dos(as) profissionais da Educação, visando ao trabalho 
sistemático de articulação entre a formação acadêmica e as demandas da 
Educação Básica. 

Estratégia realizada, tendo em vista que há a oportunidade de realização 

de estágios não obrigatórios nas escolas municipais, aproximando a acadêmico de 

licenciatura de sua área de atuação. 

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

Não há esta demanda nas escolas públicas de Criciúma. Estratégia 

realizada. 

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

Estratégia não iniciada. 

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

Estratégia em andamento tendo em vista que são ofertadas formações de 

acordo com as necessidades encontradas, ex: formação para vigia, cozinheira, 

gestão, etc. 

 
15.11 Apoiar, assegurar e monitorar a instituição de Programas de concessão de 
bolsas de estudos para que os(as) professores(as) de idiomas das escolas públicas 
de Educação Básica realizem estudos de imersão e aperfeiçoamento nos países 
que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem.  

Não iniciada. 

 
15.12 Apoiar e participar no desenvolvimento de modelos de formação docente para 
a Educação Profissional, que valorizem a experiência prática por meio da oferta nas 
redes federal e estadual de Educação Profissional, de cursos voltados à 
complementação e certificação didático-pedagógica de profissionais experientes.  

Não iniciada. 
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15 META SOBRE A FORMAÇÃO CONTINUADA E PÓS-GRADUAÇÃO DE 
PROFESSORES(AS) E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  

Meta 16 – Garantir, em nível de Pós-Graduação, 80% (oitenta por cento) dos/as 

professores/as da Educação Básica, até o último ano de vigência do PME, e garantir 

a todos/as os/as profissionais da Educação Básica possuam formação continuada 

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

contextualizações dos sistemas de ensino. 

As Redes municipal, estadual e privada ofertam formação continuada aos 

seus profissionais. No ano de 2016 a Rede Municipal ofertou 1.600 horas de 

formação continuada aos profissionais.  

Porém, a tabela abaixo nos permite visualizar a porcentagem de 

professores que atuam na Educação Básica em Criciúma, de 2007 a 2016, que 

realizam formação continuada. O número vem aumento, em média, 2% a cada ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/16-professores-pos-graduados/dossie-

localidades 

No que se refere a Pós-graduação, em 2013, 50.5% dos professores 

possuíam pós graduação, em 2016 este número passou para 57.6%, tendo um 

aumento de 7% em 3 anos. Neste viés, podemos destacar que a meta vem 

avançando. 

 

 

 

 

 

Fonte:http://portal.inep.gov.br/web/guest/resultados-e-resumos 

Pós-Graduação 
 

Total de professores Especialização Mestrado Doutorado 

2013 2.947 1.410 72 6 
2016 3.122 1.682 105 11 
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ESTRATÉGIAS DA META 16 – FORMAÇÃO CONTINUADA E PÓS-GRADUAÇÃO 
DE PROFESSORES(AS) E DEMAIS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO  

 

16.1 Realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para 
dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva 
oferta por parte das IES públicas, privadas e comunitárias, de forma orgânica e 
articulada às políticas de formação do Estado e dos Municípios e Federal. 

De acordo com os dados destacados na respectiva meta, em 2016 50.1% 

dos professores que atuam na educação Básica realizaram formação continuada. A 

rede municipal foi a que mais ofertou formação, chegando a 1.600 horas no ano de 

2016. Assim, esta estratégia encontra-se em andamento, tendo em vista que é 

preciso ampliar o número de formações continuadas em todas as esferas. 

 
16.2 Consolidar, colaborativamente, política de formação de professores(as) da 
Educação Básica, com base nas diretrizes  nacionais, definindo as áreas prioritárias. 

A oferta dos cursos de formação de professores ocorre por instituições 

privadas e públicas, com incentivos próprios, municipais e governamentais para o 

fomento de políticas de bolsas. Portanto, estratégia em andamento. 

 
16.3 Garantir a participação no Programa de composição de acervo de obras 
didáticas, paradidáticas e de literatura, de dicionários, e Programa específico de 
acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em 
Braille, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os(as) professores(as) 
da rede pública de Educação Básica, favorecendo a elaboração do conhecimento e 
a valorização da cultura da investigação. 

Estratégia não iniciada. 
 
16.4 Participar do processo de ampliação e consolidação do portal eletrônico para 
subsidiar a atuação dos(as) professores(as) da Educação Básica, disponibilizando 
gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles 
com formato acessível. 

Não iniciada. 
 
16.5 Manter e ampliar a oferta de bolsas de estudo para Pós-Graduação dos(as) 
professores(as) e demais profissionais da Educação Básica, garantindo até o 8º ano 
de vigência do PME 100% (cem por cento) de bolsas para efetivos. 

Estratégia em andamento. Esta é uma garantia estabelecida pelo estatuto 

do servidor Público de Criciúma, conforme já destacado na estratégia 14.1.1, e 
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precisa de maior investimento, de todas as redes e instâncias administrativas, para 

atingir o estabelecido até 2022. 

 
16.6 Fortalecer a formação dos(as) professores(as) e das escolas públicas de 
Educação Básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro 
e Leitura e da instituição de Programa nacional de disponibilização de recursos para 
acesso a bens culturais pelo Magistério Público. 

A formação dos professores vem sendo fortalecida ao longo dos anos, 

sendo que a rede municipal tem apostado na formação continuada como eixo 

principal para qualificar o ensino, como um todo. A rede estadual possui iniciativas 

mais singelas de formação. A Rede Municipal e Estadual receberam acervos 

literários para as turmas de alfabetização enviadas pela MEC para desenvolver o 

PNAIC (Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa), implementando ações 

de leitura e acesso a cultura. Porém, se faz necessário ampliar as ações para atingir 

a estratégia, que encontra-se em andamento. 

 
16.7 Assegurar a todas as professoras e estagiárias da Educação Infantil do 
município, a oferta de cursos específicos na área de primeiros socorros.  

Estratégia em andamento. A rede municipal, em parceria com a 

Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compdec) de Criciúma 

colocou em prática esta ação em 2017. Portanto, estratégia não iniciada em 2016. 
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16 META SOBRE A VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR 

Meta 17 – Valorizar os/as profissionais do Magistério da Rede Pública de Educação 

Básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos/as demais profissionais 

com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME. 

A rede municipal de Criciúma é reconhecida no contexto regional pelo 

afinco nas lutas pelos seus direitos, embora ainda existam disparidades entre os 

diversos salários dos profissionais com o mesmo nível superior, os profissionais do 

magistério de Criciúma possuem um Plano de Carreira, que valoriza a formação 

continuada, e recebem o piso salarial. Os profissionais do magistério das escolas 

estaduais recebem o piso e possuem um plano de carreira. Esta meta tem prazo 

para 2021 e precisa-se rever como providenciá-la, sem onerar os cofres públicos. 

 
 
ESTRATÉGIAS SOBRE A META 17 – VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR 

 

17.1 Acompanhar e garantir a atualização progressiva do valor do piso salarial 
nacional, inflação e ganho real calculado pelos Sindicatos e órgãos afim para os(as) 
profissionais do Magistério Público da Educação Básica do Município de Criciúma e 
entidades filantrópicas ligadas à educação, são  atribuições do Fórum Municipal de 
Educação e do COMEC (Conselho Municipal de Educação) assegurada a ampla 
representação social.  

Estratégia não iniciada. 

 
17.2 Constituir como tarefa do fórum permanente, o acompanhamento da evolução 
salarial por meio de indicadores da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios - 
PNAD, periodicamente divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). 

Estratégia não iniciada. 

  
17.3 Ampliar no Plano de Carreira dos (as) profissionais do Magistério da Rede 
Pública de Educação Básica, observados os critérios estabelecidos na Lei no 11.738, 
de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de 
trabalho em um único estabelecimento escolar. 

Estratégia em andamento. Todos os anos a Secretaria Municipal de 

Educação abre editais para atribuição e remoção dos profissionais que desejarem 

trocar de escola e/ou transferirem sua carga horária para uma única unidade, de 

acordo com a disponibilidade de vagas. Além disso, o setor de recursos humanos da 
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secretaria faz estudos para alocar os profissionais tentando distribuir a carga horária 

em uma escola, porém, esta ação depende do número de turmas nas escolas, que 

muda a cada ano, fazendo com que a carga horária seja dividida em duas ou mais 

escolas. Há estudos para a implementação de aulas excedentes, como uma das 

maneiras de minimizar esta situação, deste modo estratégia em andamento. 

 
17.4 Assegurar que a ampliação da assistência financeira específica da União aos 
entes federados para implementação de políticas de valorização dos(as) 
profissionais do Magistério, em particular o piso salarial nacional profissional, se 
efetive com a fiscalização dos Fóruns Municipal, Estadual e Nacional de Educação. 

Não iniciada. 

 
17.5 Realizar diagnósticos para verificação da diferença salarial do(a) professor(a) 
em relação a  outros profissionais do município e elaborar um programa de 
ampliação salarial. 

Não iniciada. 
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17 META SOBRE O PLANO DE CARREIRA DOCENTE 

Meta 18 – Assegurar, com acompanhamento da entidade sindical, a atualização do 
Plano de Carreira para os/as profissionais da Educação Básica pública a cada 03 
(três) anos, tendo como referência a lei do piso salarial nacional, sempre com o 
objetivo de ampliação de direitos.  

O estatuto do servidor público de Criciúma foi instituído pela Lei 

Complementar número 12 de 199919. Desde então, ele permanece com o mesmo 

formato. Na última greve dos servidores da rede municipal foi acordado que o 

mesmo, com a mediação do Sindicato, passaria por estudos para posterior 

mudanças. No que se referem às esferas estadual e federal, estas possuem planos 

de carreira e a mobilização acontece de maneira mais abrangente, envolvendo todos 

os servidores do estado ou das escolas federais. 

As tabelas abaixo nos permitem concluir que a rede federal é a que 

possui maior número de professores efetivos. Em 2016 a rede municipal possuía 

43,8 % e a estadual 48.1% de seus profissionais efetivos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/18-plano-carreira/dossie-localidades 

                                                           
19 http://www.camaracriciuma.sc.gov.br/documento/lei-complementar-no-12-1999-6834 
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ESTRATÉGIAS SOBRE A META 18 – PLANO DE CARREIRA DOCENTE 
 

18.1 Estruturar as redes públicas de Educação Básica de modo que, até o início do 
terceiro ano de vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos(as) 
respectivos(as) profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo, 
dos(as) respectivos(as) profissionais da Educação não professores(as), sejam 
ocupantes de cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes 
escolares a que se encontrem vinculados.  

Estratégia não iniciada e com prazo para 2018. As tabelas apresentadas 

na meta mostram que em torno de 50% dos profissionais são efetivos, precisando 

ampliar este número a partir da abertura de concursos públicos.  

 
18.2 Implantar, na rede pública de Educação Básica, acompanhamento dos(as) 
profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a 
fim de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela 
efetivação após o estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso de 
aprofundamento de estudos na área de atuação do(a) professor(a), com destaque 
para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias de ensino de cada 
disciplina.  

Estratégia realizada. A Rede Municipal conta com uma comissão de 

acompanhamento e avaliação do profissional. Esta comissão é composta pelos 

seguintes profissionais: 2 coordenadores pedagógicos da SME, 1 representante do 

Sindicato da categoria, 1 representante da saúde e 1 representante da Procuradoria 

do Município. A Rede Estadual também realiza este acompanhamento e avaliação 

de acordo com o decreto 602, de 10/09/2007. 

 
  
18.3 Garantir a manutenção, no plano de Carreira dos(as) profissionais da 
Educação do Município, licenças remuneradas e incentivos para qualificação 
profissional, inclusive em nível de Pós-Graduação Stricto Sensu, assegurando todos 
os níveis de escolaridade em um único processo após o estágio probatório.  

Estratégia não iniciada. 

 

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

Estratégia em andamento. 
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18.5 Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das 
comunidades indígenas e quilombolas, no provimento de cargos efetivos para essas 
escolas.  

De acordo com nota técnica 08/2017 não atendemos esta demanda. 

 
18.6 Assegurar o repasse de transferências federais voluntárias, na área de 
Educação, para o Município, garantindo que nenhum recurso da educação seja 
utilizado para outros fins.  

O município de Criciúma conta com o Conselho do FUNDEB para 

acompanhar e fiscalizar os recursos para educação. Estratégia realizada. 

 
18.7 Instituir Comissão Permanente de Profissionais da Educação, garantindo 
representação do sindicato para subsidiar os órgãos competentes na revisão, 
atualização e implementação do plano de carreira. 

Estratégia não iniciada. 

 
18.8 Garantir no plano de carreira, promoção por avaliação de desempenho, 
gratificação por habilitação e gratificação por tempo de serviço, assegurando 
licenças para aperfeiçoamento profissional. 

Estratégia não iniciada. 

 
18.9 Assegurar o direito do(a) profissional da educação ao salário integral em casos 
de afastamento e licenças para tratamento de saúde que porventura venha a ser 
readaptado(a).  

Estratégia em andamento, tendo em vista a necessidade de revisão do 

estatuto do servidor público, mas, em seu Art. 64, parágrafo 3º que o servidor não 

perderá as gratificações do Art. 79 para o tratamento de saúde até 30 dias e no Art. 

33, parágrafo 3º estabelece que o servidor que necessitar ser readaptado não será 

diminuído seus vencimentos. 
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18 META SOBRE A GESTÃO DEMOCRÁTICA 

Meta 19 – Assegurar condições para que a gestão democrática das redes públicas 
de ensino seja mantida e ampliada, associada a critérios técnicos de desempenho e 
consulta pública à comunidade escolar no âmbito das escolas públicas, prevendo 
recursos e apoio técnico. 

A gestão democrática participativa tem na participação direta a estratégia 

básica de discussão e tomada de decisão das questões de interesse coletivo, 

especialmente no que diz respeito à educação escolar enquanto direito público e 

social. São ações inerentes a este tipo de gestão: analisar, discutir, avaliar, sugerir e 

decidir (PEREIRA, 2009). Neste sentido, a gestão democrática tem como 

pressuposto assumir decisões coletivas a partir da plena participação de todos. Para 

garantir a gestão democrática nas escolas algumas ações e instrumentos precisam 

fazer parte do cotidiano, como a eleição de gestores, Conselhos Escolares, 

Decisões coletivas com a Participação de todos, PPP construído em conjunto, 

Grêmios Estudantis. 

A grande maioria dos Gestores das Escolas Públicas Municipais e 

Estaduais são eleitos por meio do voto direto da comunidade escolar.  

 

ESTRATÉGIAS SOBRE A META 19 – GESTÃO DEMOCRÁTICA 

 

19.1 Assegurar o repasse de transferências voluntárias da União na área da 
Educação para o Município, uma vez aprovada legislação específica que 
regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando-se a legislação 
nacional, e que considere, conjuntamente, critérios técnicos de mérito e 
desempenho, bem como a participação da comunidade escolar no processo de 
eleição, para o ato de nomeação dos(as) diretores(as) de escola, independente do 
número de estudantes.   

A Rede Estadual nomeia os gestores das 23 unidades escolares, por 

meio de eleição com a participação da comunidade que avalia o plano de gestão 

destes candidatos. Na Rede Municipal também acontece o processo da escolha dos 

gestores, por meio de eleições com a participação da comunidade, seguindo Art. 

240 da Lei Complementar nº 12 de 1999, que estabelece que haverá eleição nas 

Escolas Públicas Municipais que funcionem com no mínimo 100 (cem) alunos 

matriculados da Educação Infantil ao 9º ano, e que apresentem candidatos que 

preencham os requisitos exigidos. As unidades que não possuem número de alunos 
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os Gestores são indicados pelo Secretário Municipal em concordância com a 

Associação de Pais e Professores (APP). Estratégia em andamento, tendo em vista 

que a eleição de gestores ainda não é assumida em todas as escolas do município. 

 
19.2 Ampliar a participação nos Programas de apoio e formação aos(às) 
Conselheiros(as) dos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social: Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb), Conselho de Alimentação Escolar (CAE), dos 
Conselhos Regionais, do Conselho Municipal de Educação de Criciúma (COMEC) e 
de outros, e aos(às) representantes educacionais em demais Conselhos de 
Acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos, 
espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede 
escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções, assegurado o repasse de 
recursos do Estado e da União para tanto.  

Estratégia em andamento. A Prefeitura Municipal de Criciúma 

disponibiliza uma sala para o provimento das reuniões dos Conselhos com 

secretárias e um responsável. Além disso, disponibiliza transporte para realizarem 

visitas e, assim, acompanharem o trabalho desenvolvido. Portanto, estratégia em 

andamento. 

 
19.3 Assegurar, no âmbito do Município, as condições para o funcionamento do 
Fórum Municipal de Educação (FME), para que este coordene as conferências 
municipais, tenha acesso à fiscalização das verbas destinadas a educação, divulgue 
as informações e efetue o acompanhamento da execução do PNE, do PEE e do 
PME.  

Estratégia em andamento. O Fórum Municipal de Educação do Município 

precisa de articulação para atender as demandas apresentadas pelo PME. 

 

19.4 Estimular, em todas as redes e garantir nas escolas da rede municipal de 
Educação Básica, a constituição e o fortalecimento de Grêmios Estudantis e 
Associações de Pais e Professores (APP), assegurando-se lhes, inclusive, espaços 
adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua 
articulação orgânica com os Conselhos Escolares, por meio das respectivas 
representações.   

Estratégia em andamento.  As 72 unidades da Rede Municipal possuem 

APPs e Conselhos Escolares. Os Grêmios estudantis ainda precisam ser 

estimulados em algumas instituições. 
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19.5 Estimular, divulgar amplamente e fortalecer os Conselhos Escolares e o 
COMEC, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e 
educacional, inclusive por meio de Programas de formação de Conselheiros, 
assegurando-se condições de funcionamento autônomo.  
Estratégia em andamento. O COMEC encontra-se periodicamente para discutir 

assuntos pertinentes a Educação, porém os Conselhos escolares precisam ser 

fortalecidos. 

 
19.6 Assegurar a participação e a consulta de profissionais da Educação, 
estudantes e seus familiares na formulação dos PPPs, currículos escolares, 
respeitando o currículo básico da rede, planos de gestão escolar e regimentos 
escolares, plano de gestão administrativa e financeira, promovendo a participação 
de pais, mães ou responsáveis na avaliação dos(as) professores(as), diretores(as) 
ou gestores(as)  escolares.  

Estratégia em andamento, pois, embora exista a iniciativa da Secretaria 

de Educação de fomentar que os PPP sejam construídos de maneira colaborativa 

pela comunidade escolar, muitas ainda não conseguem realizar desta forma. 

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

Estratégia em andamento. 

 

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

Estratégia em andamento. A formação de Gestores tem sido uma prática 

realizada mensalmente pela Secretaria Municipal de Educação, porém ainda não 

foram efetivadas avaliações conforme descrito na estratégia. 
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19 META SOBRE O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

Meta 20 – Mobilizar a sociedade civil organizada para garantir a aplicação do 

investimento público em Educação Pública de forma a atingir, no mínimo, a nível 

nacional, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto - PIB do País, 

no 5° (quinto) ano de vigência da Lei Federal nº 13.005, de 25 Junho de 2014, e, no 

mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do decênio, e que, o 

município de Criciúma, até o final do decênio, garanta investimento de 35% dos 

recursos próprios para a Educação. 

Os investimentos para a Educação Municipal estão descritos no Plano 
Plurianual (PPA) e dependem da arrecadação. 
 

ESTRATÉGIAS SOBRE A META 20 – FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 
 

20.1 Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os 
níveis, etapas e modalidades da Educação Pública Municipal, destinando os 
recursos prioritariamente para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e Programa 
de Educação de Jovens e Adultos (PROEJA). 

Estratégia em andamento. 
 
20.2 Acompanhar e fiscalizar o aperfeiçoamento e a ampliação dos mecanismos 
previstos no PNE, referentes à arrecadação da contribuição social do salário-
educação. 

Estratégia não iniciada. 

 
20.3 Mobilizar a sociedade civil organizada para garantir a destinação correta dos 
recursos previstos nas Estratégias 20.4, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 20.11 e 20.12 
do PNE. 

Estratégia não iniciada. 

 
20.6 Mobilizar a sociedade civil organizada e os(as) representantes políticos 
regionais para garantir, no prazo de 02 (dois) anos da vigência do PNE, que prevê a 
implantação do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), referenciado no conjunto de 
padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será 
calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-
aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do 
Custo Aluno Qualidade ( CAQ). 

Estratégia não iniciada. 
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20.7 Mobilizar a sociedade civil organizada e os(as) representantes políticos 
regionais para garantir  a implementação do Custo Aluno Qualidade (CAQ), como 
parâmetro para o financiamento da educação de todas etapas e modalidades da 
Educação Básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores 
de gastos educacionais com investimentos em qualificação e remuneração de 
professores(as) e dos(as) demais profissionais da Educação pública, em aquisição, 
manutenção, construção, conservação de instalações, equipamentos necessários 
ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte 
escolar. 

Estratégia não iniciada. 

 
20.8 Mobilizar a sociedade civil organizada e os(as) representantes políticos 
regionais para garantir que o CAQ seja definido no prazo de 3 (três) anos de 
publicação do PNE e seja continuamente ajustado, com base em metodologia 
formulada pelo MEC, e acompanhado pelo Fórum Nacional de Educação (FNE), 
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelas Comissões de Educação da 
Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal.  

Estratégia não iniciada. 

 
20.9 Mobilizar a sociedade civil organizada  e os(as) representantes políticos 
regionais para garantir  a regulamentação do parágrafo único do art. 23(Lei 
complementar fixará normas para a cooperação entre a  União e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do 
bem-estar em âmbito nacional) e o art. 211 (A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino)da 
Constituição Federal, no prazo de 02 (dois) anos, por Lei Complementar, de forma a 
estabelecer as normas de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, em matéria educacional, e a articulação do sistema nacional de 
educação em regime de colaboração, com equilíbrio na repartição das 
responsabilidades e dos recursos, o efetivo cumprimento das funções redistributiva 
e supletiva da União no combate às desigualdades educacionais regionais. 
 
20.10 Mobilizar a sociedade civil organizada  e os(as) representantes políticos 
regionais para garantir que a União, na forma da lei,  complemente os recursos 
financeiros a todos os Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não 
conseguirem atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ. 

Estratégia não iniciada. 

 
20.11 Mobilizar a sociedade civil organizada e os(as) representantes políticos 
regionais para garantir  a aprovação, no prazo de 01 (um) ano após a publicação do 
PNE, da Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando e efetivandoo padrão 
de qualidade na Educação Básica, em cada sistema e rede de ensino, aferida pelo 
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processo de metas de qualidade aferidas por institutos oficiais de avaliação 
educacionais. 

Estratégia não iniciada. 

 
20.12 Mobilizar a sociedade civil organizada e os(as) representantes políticos 
regionais para garantir  a definição de critérios para distribuição dos recursos 
adicionais dirigidos à Educação ao longo do decênio, que considerem a equalização 
das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o 
compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a serem pactuados na 
instância prevista no § 5º do art. 7º do PNE.  

Estratégia não iniciada. 

 
20.13 Estabelecer critérios de igualdade no cumprimento de distribuição dos 
recursos educacionais para as escolas. 

Estratégia não iniciada. 

 
20.4 Garantir e supervisionar para o fortalecimento dos mecanismos e dos 
instrumentos que assegurem, nos termos do parágrafo único do art. 48 da Lei 
Complementar no101, de 4 de maio de 2000, a transparência e o controle social na 
utilização dos recursos públicos aplicados em Educação, especialmente a 
realização de audiências públicas, a criação de portais eletrônicos de transparência 
e a capacitação dos membros de Conselhos de Acompanhamento e Controle Social 
do Fundeb, com a colaboração entre o MEC, as Secretarias de Educação dos 
Estados e dos Municípios e os Tribunais de Contas da União, dos Estados e dos 
Municípios. 

Estratégia não iniciada. 

 
20.5 Criar mecanismos de acompanhamento regular dos investimentos e custos por 
estudante da Educação Pública Municipal, em todas as suas etapas e modalidades. 

Estratégia não iniciada. 

 
20.6 Mobilizar a sociedade civil organizada e os(as) representantes políticos 
regionais para garantir, no prazo de 02 (dois) anos da vigência do PNE, que prevê a 
implantação do Custo Aluno-Qualidade Inicial (CAQi), referenciado no conjunto de 
padrões mínimos estabelecidos na legislação educacional e cujo financiamento será 
calculado com base nos respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-
aprendizagem e será progressivamente reajustado até a implementação plena do 
Custo Aluno Qualidade ( CAQ). 

Estratégia não iniciada. 

 
20.7 Mobilizar a sociedade civil organizada  e os(as) representantes políticos 
regionais para garantir  a implementação do Custo Aluno Qualidade (CAQ), como 
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parâmetro para o financiamento da educação de todas etapas e modalidades da 
Educação Básica, a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores 
de gastos educacionais com investimentos em qualificação e remuneração de 
professores(as) e dos(as) demais profissionais da Educação pública, em aquisição, 
manutenção, construção, conservação de instalações, equipamentos necessários 
ao ensino e em aquisição de material didático-escolar, alimentação e transporte 
escolar. 

Estratégia não iniciada. 

 
20.8 Mobilizar a sociedade civil organizada e os(as) representantes políticos 
regionais para garantir que o CAQ seja definido no prazo de 3 (três) anos de 
publicação do PNE e seja continuamente ajustado, com base em metodologia 
formulada pelo MEC, e acompanhado pelo Fórum Nacional de Educação (FNE), 
pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e pelas Comissões de Educação da 
Câmara dos Deputados e de Educação, Cultura e Esportes do Senado Federal.  
20.9 Mobilizar a sociedade civil organizada  e os(as) representantes políticos 
regionais para garantir  a regulamentação do parágrafo único do art. 23(Lei 
complementar fixará normas para a cooperação entre a  União e os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do 
bem-estar em âmbito nacional) e o art. 211 (A União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino)da 
Constituição Federal, no prazo de 02 (dois) anos, por Lei Complementar, de forma a 
estabelecer as normas de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, em matéria educacional, e a articulação do sistema nacional de 
educação em regime de colaboração, com equilíbrio na repartição das 
responsabilidades e dos recursos, o efetivo cumprimento das funções redistributiva 
e supletiva da União no combate às desigualdades educacionais regionais. 

Estratégia não iniciada. 

 
20.10 Mobilizar a sociedade civil organizada  e os(as) representantes políticos 
regionais para garantir que a União, na forma da lei,  complemente os recursos 
financeiros a todos os Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios que não 
conseguirem atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ. 

Estratégia não iniciada. 

 
20.11 Mobilizar a sociedade civil organizada e os(as) representantes políticos 
regionais para garantir  a aprovação, no prazo de 01 (um) ano após a publicação do 
PNE, da Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando e efetivandoo padrão 
de qualidade na Educação Básica, em cada sistema e rede de ensino, aferida pelo 
processo de metas de qualidade aferidas por institutos oficiais de avaliação 
educacionais. 

Estratégia não iniciada. 
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20.12 Mobilizar a sociedade civil organizada e os(as) representantes políticos 
regionais para garantir  a definição de critérios para distribuição dos recursos 
adicionais dirigidos à Educação ao longo do decênio, que considerem a equalização 
das oportunidades educacionais, a vulnerabilidade socioeconômica e o 
compromisso técnico e de gestão do sistema de ensino, a serem pactuados na 
instância prevista no § 5º do art. 7º do PNE. 

Estratégia não iniciada. 

 
20.13 Estabelecer critérios de igualdade no cumprimento de distribuição dos 
recursos educacionais para as escolas. 

Estratégia não iniciada. 
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20 META SOBRE A PROMOÇÃO À SAÚDE DO(A) PROFESSOR(A) 

Meta 21 – Implementar nas Redes Públicas Estadual e Municipal de Ensino, o 
Programa de Promoção à Saúde do/a Profissional em Educação visando a melhoria 
da qualidade de vida. 

Esta meta é de extrema relevância para os âmbitos estadual e municipal, 

porém, esta implementação necessita de uma organização entre as secretarias para 

sua efetivação, tendo em vista que a saúde do profissional é garantia de qualidade 

de vida. 

 

ESTRATÉGIA DA META 21 – PROMOÇÃO À SAÚDE DO(A) PROFESSOR(A) 

 

21.1 Assegurar a participação efetiva das Secretarias de Assistência Social e de 

Saúde e outros órgãos da Administração Municipal e Estadual, na execução do 

Programa de Promoção à Saúde do Profissional em Educação, com uma equipe de 

profissionais específicos da área e garantia de recursos que subsidiem vacinas 

(gripe A, Hepatite e outras), assim como, a implementação de ações permanentes, 

voltadas à prevenção da saúde física, mental e emocional visando a prevenção dos 

males que acometem o profissional da educação. 

Estratégia não iniciada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

A avaliação deste Plano Municipal de Educação permitiu reflexões 

constantes sobre o ensino público e privado que é oferecido no município de 

Criciúma. Esta avaliação possibilita aos gestores construírem seus planejamentos 

com ações para médio e longo prazo, para pensarem em caminhos possíveis para 

efetivar as estratégias e, assim, garantir que as 21 metas do plano sejam realizadas 

até 2024. 

Sabe-se dos grandes desafios que a Educação vem enfrentando, 

investimentos congelados, profissionais desmotivados, falta de parcerias e ações 

entre escola e comunidade, ou entre secretarias. Porém, o desafio encontrado aqui 

é muito maior, é olhar para o plano e não apenas criticar os pontos não atingidos, 

mas sim ter um olhar crítico e sensível sobre os pontos que vêm avançando no 

decorrer dos anos. Podemos afirmar, com toda a certeza, que o município de 

Criciúma é referência também pela Educação que oferece, por seus profissionais 

comprometidos e pelos investimentos que o Governo vem realizando neste setor. 

Portanto, devemos caminhar sempre, mantermos em movimento, com o 

objetivo de garantir qualidade e não perdemos “o brilho dos olhos” quando um aluno 

aprende a ler e escrever, ou quando um aluno é contemplado por uma bolsa de 

estudos, ou ainda ao conseguir concluir sua graduação. O Plano Municipal de 

Criciúma, em suas 21 estratégias, pensa na Educação como um todo, desde o 

pequeno que inicia na Creche, até os estudantes de Graduação e Pós-graduação, 

pensa em caminhos ideais para qualificar todos os níveis e modalidades de ensino, 

seja ela regular, especial ou de EJA, seja ela Básica, Superior ou Pós. Além disso, 

pensa nos profissionais que atuam na educação, buscando melhorias no que tange 

seu plano de carreira, sua valorização profissional e também se preocupa com sua 

saúde. 

Avaliar este plano não foi uma tarefa fácil, exigiu coletar dados em 

instituições públicas e privadas, exigiu inúmeras ligações fortalecendo a importância 

de responderem os formulários, exigiu também mobilizar a Comissão e Equipe 

técnica para que, a partir de reuniões, discutíssemos como realizaríamos esta 

avaliação. Chegar até aqui é uma vitória, diante da falta de dados fornecidos pelo 

próprio plano municipal, como também pelo distanciamento do último IBGE para o 
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ano avaliado (2016). Além disso, exigiu habilidades com escrita, pesquisa, 

compilação de dados e, principalmente, tempo. O tempo foi a principal necessidade 

verificada para concluir o trabalho, pois em uma Secretaria, em uma escola, existem 

muitas atribuições que acabam dividindo nosso trabalho. Mobilizar até os membros 

da equipe técnica para esta avaliação foi difícil, muitos nem se envolveram, 

imaginem os representantes das comissões diante de todas as atribuições que 

assumem, como também conseguir mobilizar todas as instituições privadas para 

responderem o formulário. 

Outra dificuldade encontrada deu-se na própria falta de compreensão e 

conhecimento sobre o Plano Municipal de Educação, muitas instituições de 

Educação Básica e Ensino Superior nem sabiam de sua existência, então, como 

iriam pensar em ações que colaborariam com este plano? A partir desta avaliação, 

acredito que seja necessária a mobilização de todos, para estudarem todas as 

metas e estratégias, pensando em ações que garantam sua efetivação. 

Não posso esquecer aqui de destacar o Governo Federal, como garantir 

que muitas metas sejam cumpridas com o congelamento dos investimentos da 

Educação?  

Diante de todas estas reflexões, provocações e registros, concluo estas 

considerações finais com uma frase da música de Arnaldo Antunes “o seu olhar 

melhora o meu”, e é assim que este plano deve ser avaliado, pensando em olhares 

que se somam, que buscam olhar para a mesma direção, que é a qualidade da 

EDUCAÇÃO do município de Criciúma, Santa Catarina. 

Gislene dos Santos Sala 
Membro da Equipe Técnica 

24/11/2017 
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ANEXO A: NOTAS TÉCNICAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 
Numeração  

(Nota Técnica Nº) 

Nº 1/2017 

Assunto Educação Infantil, meta 1, estratégia 1.2 

 

Responsável(is)  

pela elaboração 

Comissão Coordenadora do PME 

Histórico Segundo o PME, em sua meta1, a 

estratégia 1.2Garante que, ao final da 

vigência deste PME, seja inferior a 10% 

(dez por cento) a diferença entre as taxas 

de frequência à Educação Infantil das 

crianças de até 03 (três) anos, oriundas do 

quinto de renda familiar per capita mais 

elevado e as do quinto de renda familiar per 

capita mais baixo. 

Análise técnica  

A equipe técnica encontrou dificuldades 

para avaliar esta estratégia por conta 

 

Conclusão  

 

 

Assinatura(s)  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 

 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
Numeração  

(Nota Técnica Nº) 

Nº 2/2017 

Assunto Educação Infantil, meta 1, estratégia 1.2.1 

Responsável(is)  

pela elaboração 

Comissão Coordenadora do PME 

Histórico Elaborar critérios para matrícula na 

Educação Infantil das crianças de até 03 

(três) anos, em parceria com o SGD 

(Sistema de Garantia dos Direitos), para o 

cumprimento da estratégia 1.2. 

Análise técnica  

Será estabelecida uma comissão para 

discutir os critérios. A comissão será 

composta pela SME, Procuradoria do 

Município, COMEC, CMDCA, Vara da 

Infância e da Juventude, Ministério 

Público,Defensoria Pública e Conselho 

Tutelar. 

 

 

Conclusão  

 

Reorganizar os CEIMs e Escolas para 

atender a demanda de crianças até 3 anos 

e idade em parceria com as instituições 

privada conveniada.(AFASC e ABADEUS). 

 

 

Assinatura(s)  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
Numeração  

(Nota Técnica Nº) 

Nº 3/2017 

Assunto Educação Infantil, meta 1, estratégia 1.3 e 

1.4 

Responsável(is)  

pela elaboração 

Comissão Coordenadora do PME 

Histórico 1.3 Manter levantamento da demanda por 

creche para a população de 0 (zero) até 03 

(três) anos, com base integrada no âmbito 

municipal, como forma de planejar a oferta 

e garantir o atendimento da demanda 

1.4 Estabelecer, no primeiro ano de 

vigência do PME, normas, procedimentos e 

prazos para definição de mecanismos de 

consulta pública acerca da demanda das 

famílias por creches. 

Análise técnica  

De acordo com análise técnica estará 

previsto no PPA do município a implantação 

do Sistema Fila Única. 

 

 

Conclusão  

 

Implantação do Sistema Fila Única para 

garantir transparência no processo. 

 

 

Assinatura(s)  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

 
Numeração  

(Nota Técnica Nº) 

Nº 4/2017 

Assunto Educação Infantil, meta 1, estratégia 1.5 

 

Responsável(is)  

pela elaboração 

Comissão Coordenadora do PME 

Histórico 1.5 Construir, manter, ampliar e assegurar, 

em regime de colaboração e respeitadas às 

normas de acessibilidade, Programa 

Nacional de Construção e Reestruturação 

de escolas, bem como a aquisição de 

equipamentos, objetivando a expansão e à 

melhoria da rede física de escolas públicas 

de Educação Infantil. 

Análise técnica  

Esta previsto no PPA do município, 

conforme a demanda de cada comunidade. 

 

 

Conclusão  

 

Reorganização dos espaços dos CEIMs e 

Escolas que atendem a Educação Infantil. 

 

 

 

Assinatura(s)  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Numeração  

(Nota Técnica Nº) 

Nº 5/2017 

Assunto Educação Infantil, meta 1, estratégia 1.6 

 

Responsável(is)  

pela elaboração 

Comissão Coordenadora do PME 

Histórico 1.6 Implantar, até o segundo ano de 

vigência deste PME, avaliação da Educação 

Infantil, a ser realizada a cada 02 (dois) 

anos, com base em parâmetros nacionais 

de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura 

física, o quadro de pessoal, as condições de 

gestão, os recursos pedagógicos, a 

situação de acessibilidade, além de outros 

indicadores relevantes. 

Análise técnica  

Será estabelecida uma comissão para  

estudo e elaboração daavaliação 

institucional para aplicar  no ano de 2018. 

 

 

Conclusão  

 

 

Planejamento no PPA 

 

 

Assinatura(s)  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
Numeração  

(Nota Técnica Nº) 

Nº 6/2017 

Assunto Educação Infantil, meta 1, estratégia 1.7 

Responsável(is)  

pela elaboração 

Comissão Coordenadora do PME 

Histórico 1.7 Articular a oferta de matrículas gratuitas 

em creches certificadas, como entidades 

beneficentes de Assistência Social na área 

de Educação, propiciando a expansão do 

acesso à rede escolar pública e, 

gradativamente, a rede municipal assumir 

as creches da AFASC, de modo que até o 

final do PME esteja consolidado 100% (cem 

por cento). 

Análise técnica  

De acordo com análise técnica baseada na 

lei nº 13.348, de 10 de outubro de 2016 no 

artigo 8º, § 3º Será admitido, até a 

universalização da pré- escola na Lei nº 

13.005, de junho de 2014, o cômputo das 

matrículas das pré-escolas, comunitárias, 

confessionais ou filantrópicas, sem fins 

lucrativos, conveniadas com o poder público 

e que atendam a crianças de quatro a cinco 

anos, observadas as condições previstas 

nos incisos I a V do § 2º, efetivadas, 

conforme o censo escolar mais atualizado.  

realizado pelo Instituto Nacional de Estudos 

e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira- 

INEP. Para atendimento da demanda a 
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Rede Municipal de Ensino estará 

priorizando o atendimento das crianças de 4 

e 5 anos e o atendimento das crianças de 0 

a 3 anos será ofertado em bairros que aS 

instituições conveniada não possuem 

estabelecimentos. 

Conclusão  Estaremos priorizando atendimento da 

obrigatoriedade 4 anos em diante, não 

descartando o atendimento de 0 a 3 anos 

em bairros que a AFASC/ABADEUS não 

tem sua unidade. 

 

Assinatura(s)  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Numeração  

(Nota Técnica Nº) 

Nº 7/2017 

Assunto Ensino Fundamental, meta 2, estratégia 2.6 

e 2.10 

Responsável(is) pela elaboração Comissão Coordenadora do PME 

Histórico 2.6 Desenvolver tecnologias pedagógicas 

que combinem, de maneira articulada, à 

organização do tempo e das atividades 

didáticas entre a escola e o ambiente 

comunitário, considerando as 

especificidades da Educação Especial, das 

escolas do campo e das populações 

oriundas de comunidades indígenas e 

quilombolas. 

 

2.10 Estimular a oferta do Ensino 

Fundamental, em especial dos anos iniciais, 

para as populações do campo, indígenas e 

quilombolas, nas próprias comunidades. 

 

Análise técnica A análise técnica concluiu que se investiu 

na Educação Especial do município 

ofertando formação continuada para os 

profissionais como também na abertura e 

manutenção das salas de Atendimento 

Educacional Especializado- AEE.  Porém, 

conforme CENSO 2016 o município não 

atende população do campo, indígenas e 

quilombolas.  
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Conclusão  

 

Conforme CENSO 2016 o município não 

atende população do campo, indígenas e 

quilombolas. 

 

 

Assinatura(s)  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
Numeração  

(Nota Técnica Nº) 

Nº 8/2017 

Assunto Educação Integral, meta 6, estratégia 6.7 

 

Responsável(is)  

pela elaboração 

Comissão Coordenadora do PME 

Histórico 6.7 Atender as escolas do campo e de 

comunidades indígenas e quilombolas na 

oferta de educação em tempo integral, com 

base em consulta prévia e informada, 

considerando as peculiaridades locais. 

Análise técnica  

De acordo com o CENSO 2016, o município 

não atende população do campo, indígenas 

e quilombolas. 

 

 

 

Conclusão  

 

O município não atende população do 

campo, indígenas e quilombolas. 

 

 

 

Assinatura(s)  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CRICIÚMA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 
Numeração  

(Nota Técnica Nº) 

Nº 9/2017 

Assunto Aprendizado adequado na idade certa, meta 

7, estratégia 7.26 

 

Responsável(is)  

pela elaboração 

Comissão Coordenadora do PME 

Histórico 7.26 Desenvolver currículos e propostas 

pedagógicas específicas para Educação 

Escolar para as escolas do campo e para as 

comunidades indígenas e quilombolas, 

incluindo os conteúdos culturais 

correspondentes às respectivas 

comunidades, considerando o 

fortalecimento das práticas socioculturais e 

da língua materna de cada comunidade 

indígena, produzindo e disponibilizando 

materiais didáticos específicos, inclusive 

para crianças estudantes, adolescentes, 

jovens, adultos (as) e idosos (as) com 

deficiência. 

Análise técnica De acordo com o CENSO 2016, o município 

não atende população do campo, indígenas 

e quilombolas. 

Conclusão  O município não atende população do 

campo, indígenas e quilombolas. 

Assinatura(s)   
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ANEXO B: MODELO DE OFÍCIO ENCAMINHADO ÀS INSTITUIÇÕES PRIVADAS E 
ÓRGÃOS EXTERNOS 

    

 

Ofício nº ____/SME 

Criciúma, __ de _________ de 2017. 

 

Nome da Instituição/órgão 
 

Ref.: Avaliação e Monitoramento do Plano Municipal de Educação de Criciúma 

 

Senhor(a) Gestor(a) 

 

Em 2014 foi construído em regime de colaboração com as 

representatividades de diferentes entidades o Plano Municipal de Educação de 

Criciúma – PME. Neste documento foram estabelecidas 21 metas para serem 

atingidas até o fim do respectivo decênio, ou seja, 2024. Cada uma dessas metas 

possui estratégias que corroboram para que as mesmas sejam atingidas. Nesse 

sentido, estamos envolvidos pela etapa que corresponde a Avaliação e 

Monitoramento do PME e para tal contamos com a colaboração de vossa instituição 

no intuito de responder o formulário online até o dia 31 de agosto de 2017 

disponíveis nos endereços eletrônicos: https://goo.gl/forms/Cqdh6BryUrVXbZVv2 

https://goo.gl/forms/1ATgk88JhkJ6AWAE2 

 

Ciente desta colaboração, desde já agradeço! 

Atenciosamente, 

 

 

ROSELI MARIA DE LUCCA PIZZOLO 

Secretária Municipal de Educação

Governo do Município de Criciúma 
Poder Executivo 
Secretaria Municipal de Educação 
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ANEXO C: FORMULÁRIO ONLINE EDUCAÇÃO INFANTIL 
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ANEXO D: FORMULÁRIO ONLINE EDUCAÇÃO BÁSICA, JOVENS E ADULTOS E 
EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 



134 
 

ANEXO E: FORMULÁRIO ONLINE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
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ANEXO F: DADOS DE NASCIDOS VIVOS ENVIADO PELA VIGILÂNCIA 

EPIDEMIOLÓGICA 
 


