PREFEITURA MUNICIPAL DE MATEIROS – TO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

PLANO MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO

2015 a 2025

"A construção de um Plano Municipal de Educação significa um grande
avanço por se tratar de um plano de Estado e não somente de um plano de
governo... Nesse prisma, traz a superação de uma prática tão comum na
educação brasileira: a descontinuidade que acontece em cada governo,
recomeçar a história da educação, desconsiderando as boas políticas
educacionais por não ser de sua iniciativa. Com um plano com força de lei,
respeitado por todos os dirigentes municipais, resgata-se o sentido da
continuidade das políticas públicas." (Documento norteador para
elaboração de Plano Municipal de Educação, 2005. p. 9)
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CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRESIDENTE
LUZIA SOUSA TAVARES MARTINS
VICE- PRESIDENTE
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REPRESENTANTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TITULAR: ÂNDRIA PARENTE OLIVEIRA
SUPLENTE: ZÉLIA RODRIGUES MARTINS DA SILVA
REPRESENTANTE DO MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL
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REPRESENTANTE DOS DIRETORES DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO E
ENSINO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL
TITULAR: ILMAR CASTRO DA SILVA
SUPLENTE: LUCIRENE GOMES DA SILVA

REPRESENTANTE DO CONSELHO ESCOLAR
TITULAR: ANA CLAUDIA PEREIRA BATISTA
SUPLENTE: ROMILDA ALVES DOS SANTOS

REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO E SECRETARIA MUNICIPAL DE
EDUCAÇÃO
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REPRESENTANTE DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
TITULAR: JOAQUIM NETO ALMEIDA DE SOUZA
SUPLENTE: GRAZIELE ROCHA DOS SANTOS
REPRESENTANTE DE DIRETORES DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS

TITULAR: MARCIO IVAN NOGUEIRA LEMOS
SUPLENTE: PEDRO EUFRASIANO DOS SANTOS

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS DAS
ESCOLAS PÚBLICAS

TITULAR: MARCIA DIAS DOS SANTOS
SUPLENTE: JUSELIA BARREIRA DE JESUS

REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
TITULAR: LUIZA PEREIRA DE SOUZA
SUPLENTE: EDINALDO APARECIDO PIMENTEL DOS SANTOS
TITULAR: ELAINE TAVARES BATISTA
SUPLENTE: LUZIMAR MAMEDIO DE MOURA
REPRESETANTES DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA E
DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA – INDICADA PELA
ENTIDADE DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS
TITULAR: JOSÉ NETO RIBEIRO DA SILVA
SUPLENTE: MARIA DOS PRAZERES ALVES DA SILVA
TITULAR: LUIZ CARLOS RIBEIRO NUNES
SUPLENTE: JOSE AFONSO RODRIGUES FILHO
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CÂMARA DO FUNDEB
PRESIDENTE
JOAQUIM NETO ALMEIDA DE SOUZA
VICE- PRESIDENTE
MARIA FRANCISCA DA SILVA FILHA
REPRESENTANTES DE PAIS DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA
TITULAR: LUIZA PEREIRA DE SOUZA
SUPLENTE: EDINALDO APARECIDO PIMENTEL DOS SANTOS
TITULAR: ELAINE TAVARES BATISTA
SUPLENTE: LUZIMAR MAMEDIO DE MOURA
REPRESETANTE DOS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
TITULAR: JOSÉ NETO RIBEIRO DA SILVA
SUPLENTE: MARIA DOS PRAZERES ALVES DA SILVA
REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
TITULAR: SANDRA BATISTA PEREIRA
SUPLENTE: ALBENAIR BATISTA PEREIRA
REPRESENTANTE DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA
TITULAR: JOAQUIM NETO ALMEIDA DE SOUZA
SUPLENTE: GRAZIELE ROCHA DOS SANTOS
REPRESENTANTE DE DIRETORES DAS ESCOLAS BÁSICAS PÚBLICAS
TITULAR: MARCIO IVAN NOGUEIRA LEMOS
SUPLENTE: PEDRO EUFRASIANO DOS SANTOS
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REPRESENTANTE DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVOS DAS
ESCOLAS PÚBLICAS
TITULAR: MARCIA DIAS DOS SANTOS
SUPLENTE: JUSELIA BARREIRA DE JESUS

REPRESENTANTE DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA –
INDICADA PELA ENTIDADE DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS
TITULAR: LUIZ CARLOS RIBEIRO NUNES
SUPLENTE: JOSE AFONSO RODRIGUES FILHO

REPRESENTANTE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OU ORGÃO EDUCACIONAL EQUIVALENTE
TITULAR: OZIEL ALMEIDA DE SOUZA
SUPLENTE: LUCIANA CASTRO DA SILVA

REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
TITULAR: MARIA FRANCISCA DA SILVA FILHA
SUPLENTE: JOSIVAN RIBEIRO DA SILVA

REPRESENTANTE DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TITULAR: LUZIA SOUZA TAVARES
SUPLENTE: NILVANIR PEREIRA LOPES
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COMISSÃO ORGANIZADORA E EQUIPE TÉCNICA PARA ELABORAÇÃO E
SISTEMATIZAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE MATEIROS.
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
VALDETE CASTRO DA SILVA

COORDENADORA DA EQUIPE TÉCNICA/ELABORAÇÃO
ELIENE DOS SANTOS ALECRIM
ANA CLAUDIA PEREIRA BATISTA

EQUIPE TÉCNICA
ELIENE DOS SANTOS ALECRIM
OZIEL ALMEIDA DE SOUZA
ANA CLAUDIA PEREIRA BATISTA
LUCIRENE GOMES DA SILVA
ELZITA EVANGELISTA RODRIGUES RUFO
MARCIO IVAN LEMOS NOGUEIRA
ROBSON ALENCAR OLIVEIRA DA SILVA
LUZIA SOUSA TAVARES MARTINS
ALEXANDRE DE ALMEIDA MAIA
DANIELA TAVARES RODRIGUES
MANOEL FRANCISCO DE SOUSA BRANDÃO
ANA LUCIA CASTRO DA SILVA

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E
CULTURA
TITULAR: ELIENE DOS SANTOS ALECRIM
SUPLENTE: OZIEL ALMEIDA DE SOUZA
TITULAR: ANA LUCIA CASTRO DA SILVA SANTOS
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SUPLENTE: LUCIANA CASTRO DA SILVA
REPRESENTANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
TITULAR: ÂNDRIA PARENTE OLIVEIRA
SUPLENTE: ROMILDA ALVES DOS SANTOS
TITULAR: ANA CLAUDIA PEREIRA BATISTA
SUPLENTE: JUSÉLIA BARREIRA DE JESUS

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E
INFRAESTRUTURA
TITULAR: VERA MARIA DA SILVA MAKFA
SUPLENTE: ALBENAIR BATISTA PEREIRA

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
TITULAR: ALEXANDRE DE ALMEIDA MAIA
SUPLENTE: JUSSARA FARIAS NUNES

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E
ARRECADAÇÕES
TITULAR: MANOEL FRANCISCO DE SOUSA BRANDÃO
SUPLENTE: MOISÉS JOSÉ DE CARVALHO PEREIRA

REPRESENTANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
TITULAR: DANIELA TAVARES RODRIGUES
SUPLENTE: LÉCIA FRANCISCA DE JESUS
TITULAR: EVA MIRA CARVALHO CIRQUEIRA
SUPLENTE: SONIA BATISTA PEREIRA

REPRESENTANTES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
TITULAR: DORIVAN VIEIRA TAVARES
SUPLENTE: MANOEL RABELO TAVARES

Página 9 de 129
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MATEIROS - TO

REPRESENTANTES DO CONSELHO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
TITULAR: IVANILTON ALMEIDA DOS SANTOS
SUPLENTE: ALBETO LOPES DA CRUZ

REPRESENTANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO
TITULAR: ILMAR CASTRO DE SOUSA
SUPLENTE: DORALICE TAVARES LEMOS
TITULAR: ROBSON ALENCAR OLIVEIRA DA SILVA
SUPLENTE: LUZIA SOUSA TAVARES MARTINS

REPRESENTANTES DA EDUCAÇÃO DO CAMPO
TITULAR: LUCIRENE GOMES DA SILVA
SUPLENTE: JOANA BATISTA CARVALHO

REPRESENTANTES DA REDE ESTADUAL DE ENSINO
TITULAR: MARCIO IVAN LEMOS NOGUEIRA
SUPLENTE: PEDRO EUFRASINO DOS SANTOS

REPRESENTENTANTES DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
TITULAR: ELZITA EVANGELISTA RODRIGUES RUFO
SUPLENTE: LEIDE PEREIRA NUNES

REPRESENTANTES DO CONSELHO TUTELAR
TITULAR: ROBSON RIBEIRO MACEDO
SUPLENTE: SILVANA MOREIRA DA SILVA
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MENSAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL

Alcançar patamares de uma educação pública de qualidade ainda e um
desafio para o município.
Assim, o Plano Municipal de Educação do município de Mateiros – TO busca
contribuir com a constante qualificação da Gestão Municipal da Educação para que
essa cumpra o seu papel fundamental de garantir direito de aprender para toda a
população escolar do município. O mesmo é um documento que contém objetivos,
metas e estratégias propostas a curto, médio e longo prazo, para a educação no
município num período de dez anos, objetivando responder as necessidades
educacionais do município, tendo em vista a melhoria na qualidade da educação
em todo o sistema de ensino de forma participativa.
Os princípios norteadores do PME têm como finalidade garantir a gestão
democrática do ensino público, assegurando a participação dos diferentes
segmentos da sociedade, por meio de: Planejamento, Participação, Trabalho
Coletivo, Responsabilidade, Comprometimento, Colaboração, Compromisso,
Autonomia,

Identidade

e

Transparência,

na

elaboração,

aprovação

e

acompanhamento à implementação do plano; embasada na realidade local em sua
história cultural e na igualdade social, garantindo seus direitos, preceituada pela
Constituição Federal de 1988, em seus artigos 205, 206 incisos I a VII e artigo 208
incisos I a VII, parágrafos 1º, 2º e 3º e na Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional – LDB lei 9.394/96, também na Lei 13.005 de 25 de junho de 2014 em seu
artigo 8º.
Em síntese o Plano Municipal de Educação do Município de Mateiros - TO
define as diretrizes, metas e estratégias para cada nível e modalidade de ensino
atendido pelo Poder Público e Privado, com a qualidade e responsabilidade social,
diminuindo as desigualdades educacionais, sociais e culturais. Erradicar o
analfabetismo, ampliar o nível de escolaridade da população, universalização do
atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino, promoção humanística,
científica e tecnológica, propiciando a formação para o trabalho. O plano engloba
todo o sistema de ensino do município, tanto das escolas estaduais, quanto
municipais e particulares, e é direcionado aos campos da Educação Infantil, Ensino
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Fundamental, Médio, Educação Superior, Educação de Jovens e Adultos,
Educação Especial, Educação Profissionalizante à Distância. Além disso, a
Formação de Professores e Valorização do Magistério e dos demais profissionais
da Educação, bem como o Financiamento e Gestão da Educação.
Consiste no propósito do Poder Público desenvolver as estratégias que
responde as demandas educacionais do município para o decênio de 2015 a 2025.
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LEI MUNICIPAL Nº 129/2015, DE 08 DE JUNHO DE 2015
Aprova o Plano Municipal de Educação – PME,
do Município de Mateiros – TO e dá outras
providências.
O PREFEITO MUNICIPAL Faço saber que a Câmara Municipal aprova
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1o É aprovado o Plano Municipal de Educação (PME) do Município de
Mateiros - TO, com vigência por 10 (dez) anos, a contar da publicação desta Lei,
na forma do Anexo I e II, com vistas ao cumprimento do disposto no art. 214 da
Constituição Federal e da Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, que aprova o Plano
Nacional de Educação (PNE).
Art. 2o São diretrizes do PME:
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores
morais e éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em
educação como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure
atendimento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade
e à sustentabilidade socioambiental.
Art. 3o As metas previstas no Anexo desta Lei serão cumpridas no prazo de
vigência deste PME, desde que não haja prazo inferior definido para metas e
estratégias específicas.
Art. 4o As metas previstas no Anexo desta Lei deverão ter como referência a
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), o censo demográfico e os
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censos nacionais da educação básica e superior mais atualizados, disponíveis na
data da publicação desta Lei.
Art. 5o A execução do PME e o cumprimento de suas metas serão objeto de
monitoramento contínuo e de avaliações periódicas, realizados pelas seguintes
instâncias:
I – Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec);
II – Comissão de Educação da Câmara de Vereadores ou representante;
III – Conselho Municipal de Educação (CME), FUNDEB;
V – Fórum Permanente da Educação Municipal.
§ 1o Compete, ainda, às instâncias referidas no caput:
I – Iniciar os processos de monitoramento e avaliação logo após a aprovação
do PME e o início de sua execução.
II – divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos
sítios institucionais da internet;
III – analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das
estratégias e o cumprimento das metas;
IV – analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em
educação.
§ 2o A cada 2 (dois) anos, ao longo do período de vigência deste PME,
acompanhar os estudos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP) para aferir a evolução no cumprimento das metas
estabelecidas no PME.
§ 3o Acompanhar as discussões e possível ampliação da meta progressiva do
investimento público em educação, que será avaliada no quarto ano de vigência do
PME para atender às necessidades financeiras do cumprimento das demais metas.
§ 4o O investimento público em educação a que se referem o inciso VI do art.
214 da Constituição Federal e a meta de Financiamento do Anexo desta Lei
engloba os recursos aplicados na forma do art. 212 da Constituição Federal e do
art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, bem como os recursos
aplicados na educação.
§ 5o Será destinada à manutenção e ao desenvolvimento do ensino, em
acréscimo aos recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal,
além de outros recursos previstos em Lei, 5% (cinco por cento) do orçamento do
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município, anualmente, além de outros recursos e transferências específicas para
aplicação em educação, tudo com a finalidade de assegurar o cumprimento da
meta prevista no inciso VI do art. 214 da Constituição Federal.
Art. 6o O Município de Mateiros – TO promoverá a realização de pelo menos
2 (duas) conferências municipais de educação até o final do decênio, articuladas e
coordenadas pelo Fórum Permanente da Educação Municipal, instituído nesta Lei,
no âmbito da Secretaria Municipal de Educação.
§ 1o O Fórum Municipal de Educação, além da atribuição referida no caput:
I – acompanhará a execução do PME e o cumprimento de suas metas;
II – promoverá a articulação das conferências municipais de educação com
as conferências estaduais e nacional que serão realizadas após as Conferências
distrital, estaduais e municipais de educação.
§ 2o As conferências municipais de educação realizar-se-ão com intervalo de
até 2 (dois) anos entre elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PME e
subsidiar a elaboração do plano nacional, estadual e municipal de educação para
o decênio subsequente.
Art. 7o O Município de Mateiros – TO atuará em regime de cooperação e
colaboração com a União e o Estado do Tocantins visando ao alcance das metas
e à implementação das estratégias, objeto deste Plano.
§ 1o Caberá ao gestor municipal, em cooperação, com o federal e estadual, a
adoção das medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas
neste PME.
§ 2o As estratégias definidas no Anexo desta Lei não elidem a adoção de
outras medidas adicionais em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que
formalizem a cooperação entre os entes federados, podendo ser complementadas
por mecanismos nacional, estadual e local de coordenação e colaboração
recíproca.
§ 3o O Sistema Municipal de Ensino após sua criação e implantação,
estabelecerá mecanismos para o acompanhamento local da consecução das
metas deste PME.
§ 4o Haverá regime de colaboração específico para a implementação de
modalidades de educação escolar que necessitem considerar territórios étnicoeducacionais e a utilização de estratégias que levem em conta as identidades e
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especificidades socioculturais e linguísticas de cada comunidade envolvida,
assegurada à consulta prévia e informada a essa comunidade.
§ 5o O Município de Mateiros – TO participará diretamente ou de forma
representada da instância permanente de negociação e cooperação entre a União,
o Estado e o Município.
§ 6o O fortalecimento do regime de colaboração e cooperação entre o Estado
e o respectivo Município, incluirá a instituição de instâncias permanentes de
negociação, cooperação e pactuação.
§ 7o O fortalecimento do regime de colaboração entre o Município, o Estado e
a União, dar-se-á, inclusive, mediante a adoção de arranjos de desenvolvimento da
educação.
Art. 8o O respectivo PME deverá assegurar:
I – a articulação das políticas educacionais com as demais políticas sociais,
particularmente as culturais;
II – políticas que considerem as necessidades específicas das populações do
campo e das comunidades quilombolas, asseguradas à equidade educacional e a
diversidade cultural;
III – políticas que garantam o atendimento das necessidades específicas na
educação especial, assegurado o sistema educacional inclusivo em todos os níveis,
etapas e modalidades;
IV – políticas que promovam a articulação Inter federativa na implementação
das políticas educacionais.
Art. 9o O Município de Mateiros – TO aprovará Lei específica para o seu
Sistema de Ensino, disciplinando a gestão democrática da educação pública nos
respectivos âmbitos de atuação, no prazo de 2 (dois) anos contado da publicação
desta Lei, adequando, quando for o caso, a legislação local já adotada com essa
finalidade.
Art. 10. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos
anuais do Município, serão formulados de maneira a assegurar a consignação de
dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste
PME, a fim de viabilizar sua plena execução.
Art. 11.

O Município de Mateiros – TO acompanhará as informações

produzidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado
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pela União, em colaboração com o Estado e o Distrito Federal e o Município, que
constituirá fonte de informação para a avaliação da qualidade da educação básica
e para a orientação das políticas públicas desse nível de ensino.
§ 1o O sistema de avaliação a que se refere o caput produzirá, no máximo a
cada 2 (dois) anos:
I - Indicadores de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos (as)
estudantes apurado em exames nacionais de avaliação, com participação de pelo
menos 80% (oitenta por cento) dos (as) alunos (as) de cada ano escolar
periodicamente avaliado em cada escola, e aos dados pertinentes apurados pelo
censo escolar da educação básica;
II - Indicadores de avaliação institucional, relativos a características como o
perfil do alunado e do corpo dos (as) profissionais da educação, as relações entre
dimensão do corpo docente, do corpo técnico e do corpo discente, a infraestrutura
das escolas, os recursos pedagógicos disponíveis e os processos da gestão, entre
outras relevantes.
§ 2o A elaboração e a divulgação de índices para avaliação da qualidade,
como o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB), que agreguem os
indicadores mencionados no inciso I do § 1o não elidem a obrigatoriedade de
divulgação, em separado, de cada um deles.
§ 3o Os indicadores mencionados no § 1o serão estimados por etapa,
estabelecimento de ensino, rede escolar, unidade da Federação e em nível
agregado nacional, sendo amplamente divulgados, ressalvada a publicação de
resultados individuais e indicadores por turma, que fica admitida exclusivamente
para a comunidade do respectivo estabelecimento e para o órgão gestor da
respectiva rede.
§ 4o Cabem ao INEP à elaboração e o cálculo do IDEB e dos indicadores
referidos no § 1o.
§ 5o A avaliação de desempenho dos estudantes em exames, referida no
inciso I do § 1o, poderá ser diretamente realizada pela União ou, mediante acordo
de cooperação, pelo Estado e pelo Distrito Federal, nos respectivos sistemas de
ensino existentes em sua área geográfica, caso mantenham sistemas próprios de
avaliação do rendimento escolar, assegurada a compatibilidade metodológica entre
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esses sistemas e o nacional, especialmente no que se refere às escalas de
proficiência e ao calendário de aplicação.
Art. 12. Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PME,
o Poder Executivo encaminhará a Câmara de Vereadores, sem prejuízo das
prerrogativas deste Poder, o projeto de Lei referente ao PME a vigorar no período
subsequente, que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o
próximo decênio.
Art. 13. O Poder Público deverá instituir, em Lei específica, contados 2 (dois)
anos da publicação desta Lei, o Sistema Municipal de Educação, responsável pela
articulação com os demais sistemas de ensino, em regime de colaboração, para a
efetivação das diretrizes, metas e estratégias do Plano Municipal de Educação.
Art.14. Assegurar a construção de escolas municipais em locais adequados,
respeitando a metragem específica exigida por aluno para as salas de aula, e de
acordo com o nível de ensino, espaços como de sala de leitura, brinquedoteca,
refeitório amplo e arejado, parque, tanque de areia, sala de recursos, local
adequado à prática da educação física, entre outros.
Art. 15. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Mateiros – TO, 08 de junho de 2015.

_______________________________
JULIO MOKFA
Prefeito Municipal

SANCIONADO E PUBLICADO EM: 08 DE JUNHO DE 2015.
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APRESENTAÇÃO
O Plano Municipal de Educação- PME constitui-se a partir da sanção do
Plano Nacional de Educação (PNE), em 25 de Junho de 2014, pela presidenta
Dilma Rousseff, com o mesmo texto aprovado no último dia 3 de junho de 2014,
pela Câmara dos Deputados. Sem vetos presidenciais, a Lei 13.005/2014 (PNE)
define metas e estabelece estratégias à educação nacional para o próximo decênio,
está estruturado em 12 artigos e 20 metas, seguidas das estratégias específicas de
concretização e de seus objetivos.
Em síntese, o Plano tem como objetivos: a elevação global do nível de escolaridade da população;
a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; a redução das desigualdades sociais e
regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação pública e a
democratização da gestão do ensino público, nos estabelecimentos oficiais, obedecendo aos
princípios da participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da
escola e a participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes.
(BRASIL, 2001).

A Constituição Federal de 1988 determina que os planos de educação
se tornem leis com caráter autônomo, a partir do art. 214 que prevê: a) erradicação
do analfabetismo; b) universalização do atendimento escolar; c) melhoria da
qualidade de ensino; d) formação para o trabalho; e) promoção humanística,
científica e tecnológica, seguindo também as diretrizes e bases da educação
estabelecidas na LDBEN 9394/1996.
Este documento traz o diagnóstico da realidade educacional municipal
em todos os seus níveis e modalidades, com bases na legislação vigentes
municipais, nas ações da Conferência Nacional de Educação 2010 (CONAE), que
aprovou 677 deliberações sobre o Sistema Nacional Articulado de Educação e o
Plano Nacional de Educação, Diretrizes e Estratégias de Ação, bem como o que
determina o Plano de Desenvolvimento da Educação do país, instituída a partir do
Plano de Metas “Compromisso todos pela Educação”, CONAE 2014 que deliberou
e apresentou um conjunto de propostas que subsidiará a implementação do Plano
Nacional de Educação (PNE), indicando responsabilidades, corresponsabilidades,
atribuições concorrentes, complementares e colaborativas entre os entes
federados e os sistemas de ensino, com o objetivo de aproximar nosso olhar
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investigativo entre as metas propostas do PNE com as ações de gestão que estão
sendo desenvolvidas no município de Mateiros.
A elaboração do PME contou com a liderança da Secretaria Municipal
de educação, envolvendo os atores da rede municipal e estadual, confirmando a
necessidade de articulação com todos os entes envolvidos na educação do
município de Mateiros, num caráter democrático e participativo da sociedade
constituído por uma Comissão organizadora para elaboração do Plano Municipal
de Educação, instituída por decreto nº 557 de 14 de Novembro de 2014.
As etapas de elaboração do plano, contou com a realização de reuniões
periódicas com a Comissão e Equipe Técnica, que foram realizadas nos dias 27/02,
11/03, 20/03, 27/03, 01/04, 16/04, 27/04 e 29/04 de 2015 e a I Conferência realizada
no dia 12 e 13 de Maio de 2015, em que participaram desse processo o Poder
Público, segmentos sociais e entidades que atuam na área da educação e setores
organizados da sociedade, dispostos a contribuir para a melhoria da educação
brasileira e na projeção de metas e estratégias para compor o PME de Mateiros –
Tocantins.

Página 25 de 129
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MATEIROS - TO

1.

IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO

Município: Mateiros – TO
Lei de Criação: Nº 251/1991
Data da Criação: 20 de fevereiro de 1991
Área da Unidade Territorial: 9.681,459 Km²
Número de Habitantes do Município: 2.478 (dados do IBGE/ 2014)
Latitude Sul: 10’32’51
Longitude Oeste: 46°25’16
Bioma: Cerrado
Limites Geográficos: Norte: São Félix do Tocantins, Estado do Maranhão e Piauí
Sul: Estado da Bahia, Rio da Conceição, Dianópolis e Almas. Oeste: Ponte Alta do
Tocantins e Novo Acordo.

1.1. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO
O Município de Mateiros está localizado na região do Jalapão, ao leste
do Estado do Tocantins, distante da capital Palmas 369 Km, sendo o maior
Município da região com uma área de 9.681,657 km², tendo os seguintes limites:
ao Norte São Félix do Tocantins, Estado do Maranhão e Piauí, Rio da Conceição,
Dianópolis e Almas, ao Leste Estado da Bahia e a Oeste com Ponte Alta do
Tocantins e Novo Acordo.
No ano de 1963, através da resolução nº 5.363 de 24 de julho de 1963,
foi criado o Distrito de Mateiros, com o nome oficial de Vila de Mateiros, pelo então
prefeito de Ponte Alta do Norte, Odolfo Soares.
Em 20 de fevereiro de 1991, a lei nº 251, do então governador José
Wilson Siqueira Campos, cria o Município de Mateiros. Em 1992 acontece o
processo eleitoral elegendo o primeiro prefeito e a câmara de vereadores que
assumem seus mandatos em 1993.

No dia 22 de maio de 1995, a Câmara de

Vereadores aprova a primeira Lei Orgânica do município onde, através desta, é
criada a Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desporto.
Mateiros originou-se de pessoas que vieram da Bahia, Piauí, Maranhão,
como também das pessoas que já residiam na região. Quando a princesa Isabel
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proclamou a Lei Áurea, os seus senhores mandavam os seus escravos embora, e
muitos deles vieram para essa região em busca de refúgio, liberdade e melhorias
de vida.
Caçadores nordestinos, que também buscavam a região para
“vaqueirar” nas pastagens naturais, chegaram por aqui, e já habitavam alguns
índios, caboclos e foram casando entre-se e aumentando a população.
O nome da cidade de Mateiros, e de várias localidades da região, de
serras, rios e córregos, foram dados por pessoas que vaqueiravam e praticavam a
caça e a pesca na região. E assim foram formando várias comunidades.
O nome da cidade se deve à grande quantidade de Veados Mateiros
encontrados na região. O município é referência na produção do artesanato do
capim dourado, cujo núcleo está localizado na comunidade Mumbuca, composta
por descendentes de quilombolas.
O nome Jalapão segundo os antigos moradores, derivou de uma planta
nativa chamada Jalapa utilizada para curar dores do estômago e outros males.
Os negros de quilombos que viviam do cultivo da lavoura, em roças de
“toco, e esgoto” nem todos permaneceram na região. Os moradores da comunidade
transportavam suas artes, e outros produtos em animais, carros de bois e a pé,
para as cidades, mais próximas, como Ponte Alta, Dianópolis, Formosa do Rio
Preto-BA, Corrente – PI distância de aproximadamente 200 a 240 km, para
comercializar e comprar o sal, açúcar, querosene, café, bebida e outros
mantimentos necessários à sobrevivência.
O Município conta com 2.478 habitantes (dados do IBGE/ 2014). Sua
principal atividade econômica é: a agricultura, a pecuária e o turismo. Possui sua
sede localizada à 10’32’51 de latitude sul e 46°25’16 de longitude oeste. A altitude
média é de 493 metros e 341km²distante de Palmas Capital.
Mateiros apresenta situação singular quando o assunto é proteção
ambiental, pois abriga em seu território cinco Unidades de Conservação, sendo:
uma Estação Ecológica, dois Parques, um nacional, outro estadual, duas APA, uma
federal e outra estadual. Esse conjunto de áreas protegidas, somado às zonas de
transição a elas correspondentes, recomendadas pela legislação pertinente, torna
o território municipal particularmente limitado para a exploração de atividades
econômicas diversas. Por outro lado, a diversidade e singularidade dos recursos
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naturais e da paisagem favorecem o ecoturismo e o turismo de natureza a serem
explorados com controle em função da fragilidade ambiental dos atrativos da
região.
Está situado em região quente e seca. A melhor época para visitação vai
de maio a setembro, quando a ausência de chuva facilita o acesso às trilhas
arenosas. Tem suas datas comemorativas em 20 de fevereiro aniversário da
cidade, o festejo do Divino Espírito Santo é festejado segundo a data da páscoa,
nos meses de maio ou junho, festa da colheita do Capim dourado 20 de setembro
comemorado no Povoado Mombuca, Dia do Evangelho comemorado na segunda
sexta feira do mês de julho de cada ano, Festejo de Nossa Senhora do Bom Parto
comemorado em 08 de setembro na Comunidade Fazenda Nova. Mateiros ainda
faz parte do Polo Eco turístico do Jalapão onde engloba 8 municípios na
Microrregião.

HINO DO MUNICÍPIO DE MATEIROS - TO
Letra: Zélia Rodrigues Martins da Silva
Música: Zélia Rodrigues Martins da Silva
Mateiros terra sagrada
Representa nosso Brasil
O verde das belas paisagens
Campos áridos o coloriu
Mateiros Natureza e Vida
Sua grandeza expandiu.
Refrão
Mateiros, Mateiros
Sua gente brava e varonil
Mateiros, Mateiros
Viver em ti é viver mais feliz.
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Mateiros terra sagrada
Representa o Tocantins
O sol impacta mais seu brilho
No céu um lindo azul sem fim
Refletem um tom reluzente
Nas águas desse jardim.
Mateiros terra sagrada
Sua beleza traz inspiração
O amarelo é a maior riqueza
Capim dourado, dunas, o areião.
Seu grande símbolo é a natureza
Diversidade em todo Jalapão.
Mateiros terra sagrada
Pai Divino autor da criação
O nosso branco trata da pureza
Em nossas águas, em nosso coração
Mateiros fonte de esperança e vida
A paz que une nossos irmãos.
Tabela 1- Nomes dos Prefeitos do Município de Mateiros.
Nomes
José Ribamar da Costa Filho
Jackson Luís de Sousa Barros
Antônio Alves da Silva
Valdemar Tenório Luz ( Interventor)
Gumercino Oliveira da Silva
Josimar Ferreira de Almeida
Júlio Mokfa

Período de Administração
1993 a 1996
1997 a 2000
2001 a 26 de Junho de 2004
27 de Junho a 31 de Dezembro de
2004.
2005 a 2008
2009 a 2012
2013 a 2016

Fonte: Câmara Municipal de Vereadores

Tabela 2 – Primeiros vereadores que aprovaram a Lei Orgânica do Município.
Nomes
Humberto Antero de Souza
Otalício Castro da Silva
Graciliano Gonçalves Pereira
João Batista Rabelo Tavares
Maria Eunice Figueira
Vilênio Ribeiro da Silva

Período de Administração
1993 a 1996
1993 a 1996
1993 a 1996
1993 a 1996
1993 a 1996
1993 a 1996
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Teomenilton Almeida dos Santos
Jose Ferreira da Silva
Wilson Barreira de Oliveira

1993 a 1996
1993 a 1996
1993 a 1996

Fonte: Câmara Municipal de Vereadores

1.2. DIAGNÓSTICO
A construção do Plano Municipal de Educação teve como ponto de
partida a elaboração de um amplo diagnóstico acerca da realidade do Município.
Os resultados deste diagnóstico estabelecerão a base para a discussão das
estratégias para cada meta do PME, bem como para a definição dos objetivos a
serem atingidos e das consequentes metas e ações a serem propostas no campo
da política educacional.
Como referência para este diagnóstico utilizou-se diversas publicações
de estatísticas tanto do país como do município, tendo como principais
instrumentos o IBGE, SEPLAN, ANATEL, Censo Demográfico, Censo Escolar e
SESAU.
Sendo informações que abrangem diversas áreas do Município de
Mateiros.

2.

CARACTERIZAÇÃO FÍSICA

Tabela 3 - Informações do Município de Mateiros – TO - Área Territorial Total,
Altitude e Coordenadas Geográficas.
Síntese das Informações
Área da Unidade Territorial
Altitude Média da Sede Municipal
(m)
Bioma
Data de Criação do Município
Lei de Criação do Município
Número de Habitantes do Município
Latitude Sul
Longitude Oeste
Limites Geográficos

9.681,459 Km²
493 Km² da Capital
Cerrado
20 de Fevereiro de 1991
251/91
2.478 (dados do IBGE/ 2014)
10’32’51
46°25’16
Norte: São Félix do Tocantins, Estado do
Maranhão e Piauí
Sul: Estado da Bahia, Rio da Conceição,
Dianópolis e Almas.
Oeste: Ponte Alta do Tocantins e Novo
Acordo.

Fonte: IBGE/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa
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LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA DE MATEIROS

SISTEMA DE REFERÊNCIA: SAD-69 | PROJEÇÃO POLICÔNICA
Meridiano Referência: 54° W. Gr. | Paralelo de Referência: 0°.
_______________________________________________________________________________________________________
Fonte: Diretoria de Zoneamento Ecológico-Econômico (DZE). Base de Dados Geográficos do Tocantins - atualização 2012. Palmas, SEPLAN/DZE,
janeiro/2012. CD-ROM. (Atualização de arquivos em escala 1:1.000.000 da Base de Dados Geográficos do Tocantins). Organizado por Rodrigo Sabino
Teixeira Borges e Paulo Augusto Barros de Sousa.

2.1. Regionalização Climática
Conforme a Base de Dados disponibilizado pela Seplan (2012), o
Município de Mateiros tem seu clima classificado como C2wA'a" (clima úmido
subúmido), pelo Método de Thornthwaite, que considera os índices de aridez,
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umidade e eficiência térmica (evapotranspiração potencial), derivados diretamente
da precipitação, da temperatura e dos demais elementos resultantes do balanço
hídrico de Thornthwaite-Mather em sua classificação.
Está distribuído em todo território do Município e possui como
característica principal o clima úmido subúmido com moderada deficiência hídrica,
evapotranspiração potencial média anual de 1500 mm, distribuindo-se no verão em
torno de 420 mm ao longo dos três meses consecutivos com temperatura mais
elevada.

Regionalização Climática do Município de Mateiros – TO.

2.2. Hidrografia
O Município de Mateiros está inserido no Sistema Hidrográfico do Rio
Tocantins que perfaz 62,3% da área total do estado do Tocantins. Apresenta em
seu território a Bacia do Rio Sono e as Sub-bacia do Rio Sono e Sub-bacia do Rio
das Balsas, conforme figura a seguir.

Página 32 de 129
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MATEIROS - TO

Rede Hidrográfica do Município de Mateiros – TO.

2.3. Geologia
Ocorrem, dentro dos limites territoriais do município de Mateiros, a
formação geológica de Bacias Sedimentares e Depósitos Sedimentares
Inconsolados. As bacias sedimentares são áreas com tendência a serem côncavas,
onde acumulam-se sedimentos e detritos por longos períodos de tempo, e ao longo
de milhões de anos, estes materiais consolidam-se e transformam-se em
formações

rochosas. Já

os depósitos sedimentares

inconsolidados

são

constituídos pelas áreas de acumulação representadas pelas planícies e terraços
de baixa declividade e, eventualmente, depressões modeladas sobre depósitos de
sedimentos horizontais a sub-horizontais de ambientes fluviais, marinhos,
fluviomarinhos, lagunares e/ou eólicos, dispostos na zona costeira ou no interior do
continente (IBGE, 2009).
A seguir é apresentado um mapa com a ocorrência das formações
geológicas no município de Mateiros.
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Estrutura Geológica do Município de Mateiros – TO.

2.4. Solos
Os tipos de solos que ocorrem no município de Mateiros são: Gleissolos,
Latossolos e Neossolos. Uma descrição sucinta das principais características
destes solos é apresentada a seguir, com base no Manual de Pedologia do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Gleissolos
Solos geralmente profundos, essencialmente quartzosos, com textura
areia ou areia franca São solos característicos de áreas alagadas ou sujeitas a
alagamento (margens de rios, ilhas, grandes planícies, etc.). Apresentam cores
acinzentadas, azuladas ou esverdeadas, dentro de 50cm da superfície. Podem ser
de alta ou baixa fertilidade natural e têm nas condições de má drenagem a sua
maior limitação de uso. Ocorrem em praticamente todas as regiões brasileiras,
ocupando principalmente as planícies de inundação de rios e córregos.
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Latossolos
Em geral são solos muito intemperizados, profundos e de boa drenagem.
Caracterizam-se por grande homogeneidade de características ao longo do perfil,
mineralogia da fração argila predominantemente caulinítica ou caulinítica-oxídica,
que se reflete em valores de relação Ki baixos, inferiores a 2,2, e praticamente
ausência de minerais primários de fácil intemperização. Distribuem-se por amplas
superfícies no Território Nacional, ocorrendo em praticamente todas as regiões,
diferenciando-se entre si principalmente pela coloração e teores de óxidos de ferro,
que determinaram a sua separação em quatro classes distintas ao nível de
subordem no Sistema brasileiro de classificação de solos(1999).
Neossolos
Solos constituídos por material mineral ou material orgânico pouco
espesso (menos de 30 cm de espessura), sem apresentar qualquer tipo de
horizonte B diagnóstico e satisfazendo os seguintes requisitos:
- Ausência de horizonte glei, exceto no caso de solos com textura areia ou areia
franca, dentro de 50cm da superfície do solo, ou entre 50cm e 120cm de
profundidade, se os horizontes sobrejacentes apresentarem mosqueados de
redução em quantidade abundante;
- Ausência de horizonte vértico imediatamente abaixo de horizonte A;
- Ausência de horizonte plíntico dentro de 40cm, ou dentro de 200cm da superfície
se imediatamente abaixo de horizontes A, E ou precedidos de horizontes de
coloração pálida, variegada ou com mosqueados em quantidade abundante, com
uma ou mais das seguintes cores:
•Matiz 2,5Y ou 5Y; ou
•Matizes 10 YR a 7,5 YR com cromas baixos, normalmente iguais ou inferiores a 4,
podendo atingir 6, no caso de matiz 10 YR;
- Ausência de horizonte A chernozêmico conjugado a horizonte cálcico ou horizonte
C carbonático. Congregam solos rasos, Neossolos Litólicos; ou profundos e
arenosos, Neossolos Quartzarênicos; ou profundos e arenosos com presença
considerável de minerais primários de fácil intemperização, Neossolos Regolíticos;
ou ainda, solos constituídos por sucessão de camadas de natureza aluvionar, sem
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relação pedogenética entre si, Neossolos Flúvicos. A seguir é apresentado um
mapa com a ocorrência das classes de solos no município de Mateiros.

Classes de solos existentes no Município de Mateiros – TO.

2.5. Vegetação
O Município de Mateiros tem em seus limites territoriais a presença da
Savana Arborizada e da Savana Parque, conforme Seplan (2012).
REGIÃO DO CERRADO: essa região ocorre preferencialmente sob
clima estacional, com mais de cinco meses secos, e revestindo solos lixiviados e
aluminizados. Comporta formações vegetais de estrutura campestre, savânica ou
florestal. Entre as formações campestres tem-se o campo limpo (savana gramíneolenhosa) e o campo sujo. Os subtipos de formações savânicas caracterizam-se por
uma camada rasteira predominantemente herbácea e por uma cobertura lenhosa
que varia de 5 a 20% em áreas de cerrado ralo (savana parque), situa-se entre 20
e 50% em cerrado típico (savana arborizada), e vai de 50 a 70% em cerrado denso
(savana arborizada). O cerrado rupestre (savana arborizada) desenvolve-se sobre
afloramento rochoso. Nas planícies inundáveis do estado desenvolve-se o parque
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de cerrado (savana parque). As veredas são formações savânicas que ocupam as
cabeçeiras (nascentes) dos corpos hídricos. O cerradão (savana florestada) é
considerado uma formação florestal e ocorre em menor proporção em relação às
demais fitofisionomias de Cerrado dentro do Tocantins.
REGIÃO DA FLORESTA ESTACIONAL: essa região está condicionada
pela dupla estacionalidade climática, com uma estação de intensas chuvas de
verão (com duração de oito a seis meses) seguidas por estiagem acentuada no
inverno (duração de quatro a seis meses) que provoca a perda de folhas
(caducifólia). A intensidade da sazonalidade climática e as variações locais,
relacionadas às características de retenção de água e profundidade dos solos e às
condições do relevo, determinam o grau de caducifolia do componente arbóreo
durante a estação seca. As árvores de maior porte variam de 18 a 25 metros,
enquanto que o dossel é formado por árvores com cerca de 15 metros. Essa região
comporta as seguintes fitofisionomias: floresta estacional semidecidual aluvial ou
de terras baixas (mata de galeria, mata ciliar, mata de várzea ou ipuca), floresta
estacional semidecidual montana ou submontana (mata seca semidecídua) e
florestas estacional decidual montana ou submontana (mata seca decídua).
A imagem a seguir apresenta a distribuição das classes de vegetação
que ocorrem no Município.
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Regiões Fitoecológicas do Município de Mateiros – TO.

2.6. Área Especialmente Protegida
No que se refere às áreas prioritárias pra conservação, o Município de
Mateiros, apresenta dentro de seus limites, o Parque Nacional das Nascentes do
Rio Parnaíba, a APA Serra da Tabatinga, Estação Ecológica da Serra Geral do
Tocantins, APA Jalapão e o Parque Estadual do Jalapão. A imagem a seguir
apresenta com detalhes a localização da área no Município.
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Área Especialmente Protegida no Município de Mateiros – TO.

Tabela 4 - Consumidores de Energia Elétrica por Classe - 2011 e 2012
Classe

2011

2012

Total

622

652

Residencial

403

431

Industrial

-

1

Comercial

44

45

Rural

145

145

Outros¹

30

30

Fonte: Celtins/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa
(1) Inclui: Poder Público Municipal, Estadual e Federal, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo Próprio

Tabela 5 - Consumidores de Energia Elétrica por Classe (MWh) - 2011 e 2012
Classe

2011

2012

1.296

1.461

376

413

Industrial

-

1

Comercial

169

172

Rural

409

510

Outros¹

343

365

Total
Residencial

Fonte: Celtins/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa
(1) Inclui: Poder Público Municipal, Estadual e Federal, Iluminação Pública, Serviço Público e Consumo Próprio
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Tabela 6 - Dados de Telefonia Fixa – 2012¹
Tipo

2012

Telefones - Acessos Individuais

84

Telefones - Acessos Públicos (TUP)2

11

Fonte: ANATEL/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa
(1) Posição em Dezembro/2012 - referentes apenas às concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC
(2) TPU - Telefone de Uso Público

Tabela 7 - Quantitativos de Estação Rádio Base (ERB) por Operadora – 2013¹
Operadoras

Total

Vivo

Brasil Telecom

Claro

Tim

Número de

1

1

-

-

-

Estações
Fonte: ANATEL/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa
(1) Posição: 25.02.2013
Nota: ERB é a estação fixa do Serviço Móvel Especializado usada para radiocomunicação com estações móveis.

2.7. Vias de Acesso para Mateiros – TO
As principais rodovias que possibilitam o acesso ao Município são
mostradas no quadro a seguir: Vias Terrestre
Tabela 8- Rodovias de acesso ao Município de Mateiros - TO.
Município

Distancia

Estrada

São Felix do Tocantins

77,2 km

TO – 030 e TO - 110

Dianópolis

198 km

TO – 255 e TO - 110

Rio da Conceição

224,8 km

TO – 255, TO 476 e TO - 110

Ponte Alta do Tocantins

158,3 km

TO - 255

Palmas

324 km

TO – 030, TO – 130 e TO - 255

Aérea: Hoje, a cidade tem uma pista de terra compactada, que recebe
aviões de pequeno porte.

3. ASPECTOS POPULACIONAIS
A população de Mateiros é formada por pessoas oriundas das diversas
regiões do País, principalmente dos estados da Bahia, Piauí e Maranhão. Escravos
refugiados, caçadores nordestinos, índios e remanescentes de quilombolas.
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Conforme o censo 2010 a população de Mateiros (todos Os Setores) é
distribuída entre homens e mulheres. A População masculina, representa 1.187
hab. e a população feminina, 1.036 habitantes. Sendo 726 homens urbanos, 461
homens rurais, 691 mulheres urbanas e 345 mulheres rurais, totalizando 2.223
habitantes.
Tabela 9- Número de Habitantes
Ano

Mateiros

1992

600

1996

1.490

2000

1.646

2007

1.737

2010

2.223

2014

2.478

Fonte: Estimativas Populacionais (IBGE/2010)

De acordo com as informações percebe-se uma evolução populacional
no Município entre os anos de 1992 a 2014.
Tabela 10 - Contagem da população de Mateiros -TO, por faixa etária – 2010.
Idade

Mateiros
Homens

Tocantins

Mulheres

Homens

Brasil

Mulheres

Homens

Mulheres

0 a 4 anos

111

108

50.086

48.905

5.638.154

5.444.151

5 a 9 anos

136

119

67.070

63.933

7.623.749

7.344.867

10 a 14 anos

151

131

73.785

70.475

8.724.960

8.440.940

15 a 19 anos

146

117

70.724

68.595

8.558.497

8.431.641

20 a 24 anos

101

93

66.400

65.465

8.629.807

8.614.581

25 a 29 anos

77

81

62.448

62.726

8.460.631

8.643.096

30 a 34 anos

83

73

56.784

57.682

7.717.365

8.026.554

35 a 39 anos

86

63

48.335

47.057

6.766.450

7.121.722

40 a 44 anos

60

56

42.919

42.049

6.320.374

6.688.585

45 a 49 anos

61

37

36.444

34.847

5.691.791

6.141.128

50 a 54 anos

46

32

29.635

28.526

4.834.828

5.305.231

55 a 59 anos

25

25

24.421

22.862

3.902.183

4.373.673

60 a 64 anos

26

19

19.275

17.633

3.040.897

3.467.956
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Idade

Mateiros
Homens

Tocantins

Mulheres

Homens

Brasil

Mulheres

Homens

Mulheres

65 a 69 anos

20

19

14.903

13.401

2.223.953

2.616.639

70 a 74 anos

8

11

11.453

10.430

1.667.289

2.074.165

75 a 79 anos

10

8

7.658

6.930

1.090.455

1.472.860

80 a 84 anos

8

8

4.588

4.216

668.589

998.311

85 a 89 anos

6

1

2.160

2.133

310.739

508.702

90 a 94 anos

1

0

913

1.017

114.961

211.589

95 a 99 anos

0

0

303

355

31.528

66.804

Mais de 100 anos

0

0

82

104

7.245

16.987

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2010

Tabela 11 - População Residente, por Situação do Domicílio e Sexo - 2000 e 2010
População por Situação de

2000

(%)

2010

(%)

Domicílio e Sexo
População Total

1.646

-

2.223

-

População Urbana

640

38,88

1.417

63,74

Homens

317

49,53

726

51,24

Mulheres

323

50,47

691

48,76

População Rural

1.006

61,12

806

36,26

Homens

528

52,49

461

57,20

Mulheres

478

47,51

345

42,80

Fonte: IBGE/Censo 2000 e 2010/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa

De acordo com o Censo demográfico IBGE (2010) a maioria da
população de Mateiros se declara na cor parda. Veja a tabela abaixo.
Tabela 12 - População Residente por Cor ou Raça – 2010
População Residente
Total

Cor ou Raça
2.223

Branca

292

Preta

322

Amarela

107
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Parda

1.502

Indígena

-

Sem Declaração

-

Fonte: IBGE/Censo 2010/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa

3.1. Estimativas Populacionais
A estimativa populacional para o Município de Mateiros, apresentada
logo abaixo, foi elaborada com base nas estimativas da população feitas pelo IBGE
para as Unidades da Federação, com data de referência nos dias 1º de cada mês,
para os anos entre 1990 e 2030, revisadas em 2008. A partir da Taxa Média
Geométrica de Crescimento Anual (TGCA) da população do Estado do Tocantins,
calculada a partir das estimativas populacionais do IBGE, e da TGCA calculada
para os municípios tocantinenses, a partir das estimativas populacionais do IBGE
para os anos de 2011 e 2012, além da população total levantada pelo Censo de
2000 e 2010, foi possível calcular a TGCA para a população total do município,
para o período entre 2013 e 2032, considerando a variação da TGCA calculada
para o Estado do Tocantins. Ressalta-se que, a partir de 2030, quando não há mais
estimativas do IBGE para a população do Estado, a TGCA foi repetida, devendo
ser revisada quando for feita a revisão de todo este Plano, observando as
atualizações do IBGE para as estimativas populacionais das unidades da
federação.
Desse modo, a população do Município foi estimada com base em seu
padrão inicial de crescimento e ajustada com a variação do crescimento do Estado
do Tocantins, o que significa dizer que a taxa de crescimento da população de
Mateiros está em harmonia com a variação da taxa de crescimento do Estado do
Tocantins. A tabela a seguir mostra a projeção populacional feita para o Município.
Tabela 13 - Projeção da população do Município de Mateiros para o período entre
2013 e 2032.
ANO

CENSO
ESTIM.

2000
2010
2011

TOCANTINS MATEIROS
TGCA
TGCA
POP.
TOTAL

TX URB.

POP.
URBANA

2,31%
0,94
0,89%

38,88 %
63,74 %
64,43 %

640
1.417
1.461

3,05 %
2,02 %

1.646
2.223
2.268
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032

0,85%
0,80%
0,76%
0,72%
0,69%
0,65%
0,62%
0,59%
0,56%
0,53%
0,51%
0,49%
0,47%
0,45%
0,43%
0,41%
0,40%
0,39%
0,38%
0,38%
0,38%

1,90 %
1,80 %
1,70 %
1,62 %
1,53 %
1,46 %
1,38 %
1,32 %
1,25 %
1,20 %
1,14 %
1,09 %
1,04 %
1,00 %
0,96 %
0,93 %
0,89 %
0,87 %
0,84 %
0,84 %
0,84 %

2.311
2.353
2.393
2.431
2.469
2.505
2.539
2.573
2.605
2.636
2.666
2.695
2.723
2.751
2.777
2.803
2.828
2.852
2.876
2.900
2.925

65,13 %
65,84 %
66,55 %
67,27 %
68,00 %
68,74 %
69,48 %
70,24 %
71,00 %
71,77 %
72,55 %
73,33 %
74,13 %
74,93 %
75,74 %
76,56 %
77,39 %
78,23 %
79,08 %
79,94 %
80,80 %

1.505
1.550
1.594
1.638
1.681
1.725
1.768
1.812
1.855
1.898
1.941
1.984
2.027
2.069
2.112
2.156
2.199
2.242
2.286
2.331

3.2. SAÚDE
Tabela 14: Número de Estabelecimentos de Saúde - 2009 e 2010
Tipo de Estabelecimento
Centro de Saúde/Unidade Básica
Clínica Especializada/Ambulatório
Consultório Isolado
Hospital Geral
Policlínica
Posto de Saúde
Unidade de Apoio-Diagnose e Terapia
Unidade de Vigilância em Saúde
Total

2009

2012

1
1

1
1

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-CNES, Ref. Dez/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa

Tabela 15: Número de Profissionais na Área da Saúde - 2009 e 2010
Profissionais

2009

2010

Médico

1

1

Odontólogo

1

1

Fonoaudiólogo

-

-

Fisioterapeuta

-

-

Assistente Social

-

-
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Nutricionista

-

-

Agente Comunitário

5

5

Farmacêutico

-

-

Psicólogo

-

-

Aux. de Enfermagem

-

-

Enfermeiro

1

1

Téc. de Enfermagem

1

1

Téc. Radiologia e Imagenologia

-

-

Téc. Laboratório em Patologia Clínica

-

-

9

9

Total
Fonte: Secretaria Estadual de Saúde/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa

Tabela 16: Número de Leitos Existentes nas Unidades Cadastradas no SUS - 2009
e 2010
Tipo de Estabelecimento

2009

2010

SUS

-

-

Não SUS

-

-

Total

-

-

Fonte: DATASUS - Sistema de Informações sobre a Mortalidade - SIM/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa

Tabela 17: Número de Óbitos por Faixa Etária - 2009 e 2010
Faixa Etária

2009

2010

Menos de 15 anos

1

-

De 15 a 19 anos

-

-

De 20 a 24 anos

-

1

De 25 a 29 anos

1

1

De 30 a 34 anos

-

1

De 35 a 39 anos

-

-

De 40 a 44 anos

-

-

De 45 a 49 anos

-

-

De 50 a 54 anos

1

-

De 55 a 59 anos

1

1
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De 60 a 64 anos
De 65 a 69 anos

1

-

De 70 a 74 anos

-

-

De 75 a 79 anos

-

-

De 80 a 84 anos

-

-

De 85 a 89 anos

-

-

De 90 a 94 anos

-

-

De 95 a 99 anos

-

-

De 100 anos ou mais

-

-

Idade ignorada

-

-

5

3

Total

Fonte: DATASUS - Sistema de Informações sobre a Mortalidade - SIM/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa

Tabela 18: Óbitos por Causa Morte - 2009 e 2010
Causa da Morte

2009

2010¹

-

-

Neoplasias [tumores]

2

2

Doenças endócrinas, nutricionais e

-

-

Doenças do aparelho circulatório

1

1

Doenças do aparelho respiratório

-

-

Doenças do aparelho digestivo

-

2

Algumas afecções originadas no período

-

-

3

1

2

2

1

-

9

9

Algumas doenças infecciosas e
parasitárias

metabólicas

perinatal
Sintomas, sinais e achados anormais de
exames clínicos e de laboratório não
classificados em outra parte.
Causas externas de morbidade e de
mortalidade
Outras²
Total

Fonte: MS/SVS/DASIS - Sistema de Informações sobre Mortalidade - SIM/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa
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(1) Dados Preliminares do Censo 2010.
(2) Inclui: Doenças do Sangue, Transtornos Mentais e Comportamentais, Doenças do Sistema Nervoso, Doença do Olho, Doença do ouvido, Doença
da pele e do tecido subcutâneo, Doença do sistema osteomuscular, Doença do aparelho geniturinário, Gravidez, parto e puerpério, Malformação
Congênita e deformidades e anomalias cromossômicas.

Tabela 19: Acidentes com Animais Peçonhentos - 2010 e 2011
Espécie

2010

2011

Total

0

1
2
1
4

Serpente
Aranha
Escorpião
Lagarta
Abelha
Outros

Fonte: Secretaria da Saúde do Estado do Tocantins-SESAU em 27.01.2012/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa

3.3. SANEAMENTO BÁSICO
Tabela 20: Domicílios Particulares Permanentes, por Forma de Abastecimento de
Água – 2010
Forma de abastecimento de água
Rede geral de distribuição
Poço ou nascente na propriedade
Outra
Total¹

2010
358
107
91
556

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa
(1) Inclusive os domicílios sem declaração do tipo do domicílio.

Tabela 21: Domicílios Particulares Permanentes, por Existência e Número de
Banheiros de Uso Exclusivo do Domicílio – 2010
Existência de banheiro de uso exclusivo do domicílio
Tinham
1
2
3
4 ou mais
Não tinham
Total¹

2010
376
338
25
5
8
180
556

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa
(1) Inclusive os domicílios sem declaração do tipo do domicílio.

Tabela 22: Domicílios Particulares Permanentes, por Existência de Banheiro ou
Sanitário e Tipo de Esgotamento Sanitário – 2010
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2010

Tipo de esgotamento sanitário

405
15
51
339
151
556

Tinham
Rede geral de esgoto ou pluvial
Fossa séptica
Outro
Não tinham
Total¹
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa
(1) Inclusive os domicílios sem declaração do tipo do domicílio.

Tabela 23: Domicílios Particulares Permanentes, por Destino do Lixo – 2010¹
2010

Destino do lixo
Coletado
Diretamente por serviço de limpeza
Em caçamba de serviço de limpeza
Queimado na propriedade
Enterrado na Propriedade
Jogado em terreno baldio ou logradouro
Jogado em rio, lago ou mar
Outro

345
345
163
16
24
1
7

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa
(1) Inclusive os domicílios sem declaração do destino do lixo.

Tabela 24: Número de Domicílios de Acordo com o Destino Dado ao Lixo do
Domicílio - 2011 e 2012¹
Destino do lixo
Lixo Coletado
Lixo Queimado/Enterrado
Lixo a Céu Aberto

2011

2012

360
132
125

362
128
125

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa
(1) Referência: dezembro de cada ano

Tabela 25: Número de Domicílios de Acordo com o Tipo de Parede da Casa 2011 e 2012
Tipo de Parede
Tijolo/Adobe
Taipa revestida
Taipa não revestida
Parede de Madeira
Material Aproveitado
Outros

2011

2012

581
21
14
1
-

580
21
14
-

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informação de Atenção Básica - SIAB/SEPLAN-TO/Diretoria de Pesquisa
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(1)

Referência: dezembro de cada ano
Nota:
Tijolo/Adobe - parede construída com qualquer tipo de tijolo, inclusive adobe, adobão e semelhantes (adobe = bloco semelhante ao tijolo, preparado com
argila crua, secada ao sol); Taipa revestida - parede de taipa com o interior do domicílio completamente revestido por reboco ou emboço (primeira camada
de argamassa); Taipa não revestida - parede de taipa sem revestimento; Material aproveitado - materiais impróprios, como papelão, plástico, lona, palha,
flandre, etc; Outros - outros materiais de construção, como pedra, concreto, etc.

4. ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
Quanto aos serviços realizados no Município de Mateiros, as principais
atividades desenvolvidas estão relacionadas à educação, construção, serviços
domésticos, à administração pública, defesa e seguridade social, comércio e
reparação de veículos, sendo o total de atividades no setor terciário correspondente
a cerca de 68% do total de pessoas empregadas no município (IBGE, 2010). Além
dessas, as atividades agropecuárias se mostram significativas, pois 15,2% da
população do município está empregada na agricultura, pesca e pecuária. As
atividades do município e a população que trabalha em cada área podem ser
observadas na tabela abaixo (IBGE, 2010).

Tabela 26. Principais atividades por setor econômico em Mateiros - TO.
SETOR
ECONÔMICO

TIPO DE
ATIVIDADE

PESSOAS
EMPREGADAS

PORCENTAGEM
DO TOTAL DE
EMPREGADAS
(%)

AGROPECUÁRIA Agricultura,
pecuária,
produção
florestal, pesca
e aquicultura

338

31,18

Administração
pública, defesa
e seguridade
social

338

16,14

Comércio;
reparação de
veículos
automotores e
motocicletas

101

9,31

SERVIÇOS
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Educação e
Outros

470

43,35

-

1084

100

TOTAL
Fonte: IBGE, 2009

Segundo dados do IBGE, a População Economicamente Ativa do
município de Mateiros em 2010 correspondeu a 869 pessoas, com renda média de
R$ 510.
Quanto à relação de emprego entre gêneros, a população feminina com
renda apresentou-se menor em comparação à masculina com renda. No município,
a renda média mensal das mulheres é inferior à renda média mensal dos homens,
refletindo uma tendência nacional, como pode ser observado na tabela abaixo
(IBGE, 2010).
Tabela 27 – Ocupação e Renda no Município de Mateiros – TO
População
com
trabalho e renda

Renda (%)

Renda Média Mensal (R$)

Total

1018

100

664,83

Homens

531

52,16

823,21

Mulheres

487

47,83

506,46

Sobre o número de domicílios particulares com rendimento, pode-se
concluir que na zona rural existe uma menor quantidade - 107 domicílios com renda
- enquanto na zona urbana são 192 domicílios. Quanto ao valor do rendimento
nominal médio, os domicílios urbanos apresentam rendimento maior - R$ 1.000,00
enquanto os rurais recebem em média R$ 912,00. A tabela a seguir mostra a média
de rendimento mensal nominal para os domicílios de Mateiros, comparativamente
aos valores apresentados pelo Estado do Tocantins.
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Tabela 28. Domicílios em Mateiros, por faixa de rendimento no ano de 2010.
Localização Situação dos
domicílios

Domicílios
particulares
com
rendimento

Domicílios
particulares
com

Valor do
rendimento
nominal

rendimento

médio mensal

(%)

dos
domicílios
particulares
(reais

Tocantins

Total

376.386

100

1.784,18

Tocantins

Urbana

303.858

80,73

1.982,48

Tocantins

Rural

72.528

19,27

953,42

Mateiros

Total

512

100

962,00

Mateiros

Urbana

-

-

1.000,00

Mateiros

Rural

-

-

912,00

4.1. Renda Per capta do Município de Mateiros – TO
A renda média domiciliar per capita representa a soma dos rendimentos
mensais dos moradores do domicílio, em reais, dividida pelo número de seus
moradores.
Tabela 29 – Evolução da Renda Domiciliar Per capta
Ano

Renda Domiciliar

2010

R$ 303,90 per capta

2000

R$ 98,92 per capta

FONTE: Ministério da Saúde – DATASUS/Renda Média Domiciliar Per capta

Tabela 30 – Evolução da Renda Domiciliar Per capta pela Cor Declarada
Ano

Branca

Parda

Preta

Amarela

Indígena

2010

R$ 641,21

R$ 259,30

R$ 242,16

R$ 260,05

R$ 0,00 per

per capta

per capta

per capta

per capta

capta

R$ 181,80

R$ 91,92

R$ 116,35

R$ 33,56

R$ 0,00 per

per capta

per capta

per capta

per capta

capta

2000

FONTE: Ministério da Saúde – DATASUS/Renda Média Domiciliar Per capta
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4.2. Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Mateiros
O IDH Municipal varia de 0 a 1 considerando indicadores de longevidade
(saúde), renda e educação. Quanto mais próximo de 0, pior é o desenvolvimento
humano do município. Quanto mais próximo de 1, mais alto é o desenvolvimento
do município.
Legenda
Muito baixo

Baixo

Médio

Alto

Muito alto

0,00 à 0,499

0,500 à 0,599

0,600 à 0,699

0,700 à 0,799

0,800 à 1,00

FONTE: PNDU – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/IDH por Município e Estado

Tabela 31 – IDH - Municipal
Ano
1991

2000

2010

0,147

0,281

0,607

FONTE: PNDU – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/IDH por Município e Estado

Tabela 32 – IDH – M de Longevidade
Ano
1991
0,649

2000

2010

0,725

0,823

FONTE: PNDU – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/IDH por Município e Estado

Tabela 33 – IDH – M Renda
Ano
1991
0,347

2000

2010

0,404

0,586

FONTE: PNDU – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/IDH por Município e Estado

Tabela 34 – IDH – Educação
Ano
1991
0,014

2000

2010

0,076

0,014

FONTE: PNDU – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/IDH por Município e Estado

Tabela 35 – Ranking Municipal pelo IDH - M
Ano
Ranking Nacional
1991

Ranking Estadual

5.541º
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138º

5.545º
3.984º

2000
2010

139º
102º

FONTE: PNDU – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/IDH por Município e Estado

Tabela 36 – IDH Municipal Longevidade
Ano
1991
2000

2010

0,649

0,823

0,725

FONTE: PNDU – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/IDH por Município e Estado

Tabela 37 – Ranking Municipal pelo IDH – M de Longevidade
Ano
Ranking Nacional
Ranking Estadual
3.014º
2.953º
1.987º

1991
2000
2010

8º
12º
18º

FONTE: PNDU – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/IDH por Município e Estado

Tabela 38 – IDH Municipal de Renda
Ano
1991
0,347

2000

2010

0,404

0,586

FONTE: PNDU – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/IDH por Município e Estado

Tabela 39 – Ranking Municipal pelo IDH – M de Renda
Ano
Ranking Nacional
Ranking Estadual
5.397º
5.446º
3.853º

1991
2000
2010

135º
136º
96º

FONTE: PNDU – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/IDH por Município e Estado

Tabela 40– IDH Municipal de Educação
Ano
1991
0,014

2000

2010

0,076

0,463

FONTE: PNDU – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/IDH por Município e Estado

Tabela 41 – Ranking Municipal pelo IDH – M de Educação
Ano
Ranking Nacional
Ranking Estadual
1991
2000
2010

5.553º
5.556º
4.631º

137º
139º
124º

FONTE: PNDU – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento/IDH por Município e Estado
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4.3. PIB - Produto Interno Bruto do Município de Mateiros
O Produto Interno Bruto - PIB de Mateiros possui valor de R$ 870 mil,
sendo o valor para o setor agropecuário de R$ 52.759 mil, para a indústria um valor
monetário de R$ 2.396 mil e para o setor de serviços um valor de R$ 14.453 mil,
incluindo serviços comerciais, pessoais ou comunitários, conforme o gráfico do PIB
do município (IBGE, 2010).
O PIB per capita a preços correntes no município, no ano de 2010, foi de
R$ 31.761,27, fazendo parte do grupo dos municípios que se enquadram na faixa
de menor PIB do Estado (IBGE, 2010). A figura abaixo apresenta os valores
referentes ao PIB em cada setor no município de Mateiros.
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4.4. Distribuição do PIB por Setores Econômicos Agropecuária
A agropecuária como atividade econômica representa para o município
em torno de 6,06 % dos valores econômicos gerados. No ano de 2006, em
Mateiros, o número de estabelecimentos agropecuários correspondeu a 86
unidades, ocupando uma área de 113.719 hectares para pecuária e agricultura.
Segundo dados do IBGE (2011), a cultura com maior produtividade no município
foi a soja, com área de 33.000 hectares, com colheita de 99.000 toneladas, com
valor de produção de R$ 69.300 mil. Na pecuária, as principais criações são
bovinos, suínos e galináceos (IBGE, 2011).

4.5. Principais Atividades Agrícolas
A produção agrícola do município consiste basicamente na produção de
arroz, banana, mandioca, milho e soja, conforme informações do IBGE (2012).
Quanto às lavouras temporárias, destaca-se a soja tanto na produtividade quanto
no valor de produção, conforme tabela a seguir. A tabela apresenta com detalhes
a situação das lavouras no Município, para o ano de 2011.
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Tabela 42. Situação das lavouras no Município de Mateiros – TO.
Cultivo

Utilização de
terras

Soja

Temporária

Mandioca

Temporária

Milho

Temporária

Arroz

Temporária

Banana

Permanente

Quantidade
produzida
99.000
toneladas
1.125
toneladas
34.800
toneladas
1.144
toneladas
82 toneladas

Valor da
produção
(R$)
69.300 mil
163 mil
12.528 mil

Área da
plantação
(hectares)
33.000
hectares
75 hectares

629 mil

5.800
hectares
520 hectares

45 mil

14 hectares

4.6. Principais Atividades Pecuárias
Os maiores rebanhos no município de Mateiros são constituídos por
bovinos, suínos e galináceos, com destaque para o rebanho bovino, mais
expressivo em termos quantitativos. O município possui ainda rebanhos equinos,
muares, asininos, suínos e produção leiteira. A tabela abaixo mostra os dados dos
principais rebanhos no município (IBGE, 2011).
Tabela 43. Principais atividades pecuárias do Município de Mateiros – TO.
Rebanho
Efetivo dos Rebanhos
Bovinos
Equinos
Suínos
Galináceos - galos, galinhas, frangos e
pintos

4.800 cabeças
246 cabeças
550 cabeças
2.839 cabeças

(IBGE,2011)

4.7. Indústria
As atividades ligadas ao setor industrial do município equivale a 0,27%
do valor total dos valores monetários gerados no município, e as principais
atividades ocorrem em indústrias de transformações e extrativas. Em relação ao
PIB do Município para o ano de 2010, o setor industrial contribuiu com R$ 2.396
milhões, apresentando valores baixos, em comparação aos outros setores como a
agropecuária e serviços (IBGE, 2010).
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4.8. Mineração
Segundo informações do DNPM (2012), o Município de Mateiros não
apresenta atividades formalizadas de mineração e os insumos básicos de
construção civil são oriundos de outros municípios.

5. ASPECTOS CULTURAIS
Mateiros, possui uma diversidade cultural e religiosa significativa.
Tabela 44: Número de Estabelecimentos Sócios Culturais do Município
Nº de Estabelecimentos Sócios
Culturais do Município

Quantidade

Associação Comunitária dos Artesãos e Pequenos
Produtores de Mateiros (ACAPPM)
Associação Extrativista do Povoado Mumbuca
Centro de Exposição e Informação Turística (CEIT)
Associação Jalapoeiros de Condutores Ambientais
(AJACA)

01
01
01
01

Em relação aos feriados Municipais citamos o dia 20 de fevereiro
(Aniversário da Cidade) e dia 28 de outubro (Dia do Servidor Público Municipal).
Os esportes praticados na cidade são:
Tabela 45: Relação de Esportes Praticados na Cidade
Esportes

Local

Futebol de Campo

Estádio Municipal Serra do Espirito
Santo
Futsal
Quadra de Esportes
Corrida de Pedestre
Avenidas principais
Corrida de bicicleta
Avenidas principais
Corrida de Motocross
Pista de Motocross (improvisada)
Corrida de animais (cavalo, jumento, Pista improvisada para corrida
burro) e etc...
Dentro do Município existem ainda outras manifestações culturais como:
Músicas Populares da Região (violinha de vereda), Cantigas de Roda, Folia do
Divino Espirito Santo e Folia de Reis.
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Dentre as tradições Religiosas contamos com o Festejo do Divino
Espirito Santo, Festejo de Nossa Senhora da Aparecida, Reza de Terços em
Casas, Festejo da Nossa do Bom Parto realizado na Fazenda Nova, Festa dos
Evangélicos (EDJAPA) realizada na praia do Rio Novo, Dia do Evangélico e Dia da
Bíblia comemorada na segunda quinta feira de junho de todos os anos.
As entidades que promovem festas e formas de manifestações da
cultura afro-brasileira são: Diretoria de Cultura juntamente com a Prefeitura
Municipal e Escolas Municipais e Estaduais. Os principais eventos são: Dia da
Consciência Negra e Noite Cultural.
A comida típica da cultura Mateirense é bastante influenciada pela
cultura nordestina, destacando-se: Frango caipira, abóbora, feijão miúdo, farofa de
carne de sol pilada no pilão, baião de três (arroz, feijão e carne), galinhada com
pequi, chambari, quibebe de mandioca, farofa de ovo caipira, beiju de tapioca, doce
e bolo de buriti, bolo de puba e bolacha de tapioca.
No artesanato, o destaque fica para peças feitas com capim dourado e
hastes do buriti. O Capim dourado e o buriti são nativos da região.
Os recursos naturais existentes favorecem o ecoturismo, tendo como
atração principal a Cachoeira do Formiga, Cachoeira da Velha, Dunas, Pedra da
Baliza e Fervedouros. O Município ainda não dispõe da existência de Conselho
Municipal de Cultura.

6. ASPECTOS EDUCACIONAIS
A educação do município de Mateiros compreende um total de 06
unidades de ensino da Educação Básica. De acordo com (LDBEN, Lei nº
9394/1996, art. 21 e 22). A educação escolar é composta por educação básica e
superior, sendo a primeira formada pela educação infantil, ensino fundamental e
ensino médio com a finalidade de desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios
para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
A educação superior, por sua vez, abrange: cursos sequenciais aos
concluintes do ensino médio ou equivalente graduação, pós-graduação, pesquisa
e extensão (LDBEN, Lei nº 1996, art. 44 ).
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A educação básica é direito subjetivo e o seu não oferecimento implica
em responsabilização da autoridade competente. É dever do Estado a sua oferta
gratuita, sendo responsabilidade dos entes federados a organização dos Sistemas
de Ensino em Regime de Colaboração, cabendo: aos Estados, a prioridade de
oferta do ensino médio e fundamental e, aos municípios, do ensino fundamental e
da educação infantil (art. 11 da CF/1988).
Ressalta-se que, conforme arts. 16, 17 e 18 da LDBEN, no município de
Mateiros coexistem instituições de diferentes Sistemas de Ensino: Sistema
Municipal, Estadual e Federal. São órgãos e instituições do Sistema Municipal de
Educação, escolas municipais, o Conselho Municipal de Educação, Conselho
Escolar; do Sistema Estadual de Ensino, Escola Estadual, Associação de Apoio
Escolar; do Sistema Federal de Ensino o Polo da Universidade Aberta do Brasil
(UAB).
Assim, pensar na educação ofertada ao munícipio requer a verificação
de dados da oferta desses sistemas em Mateiros, visto que funcionam de forma
impactando a realidade local.
Tabela 46 – Escolas do Município de Mateiros - TO
Escolas

Esfera

Urbana/Rural

Escola Estadual Estefânio Teles das Chagas

Estadual

Urbana

Escola Estadual Silvério Ribeiro de Matos

Estadual

Rural

Escola Municipal Professora Ernestina Vieira Soares

Municipal

Urbana

Escola Municipal Galhão

Municipal

Rural

Escola Municipal Dona Isabel Barreira de Oliveira

Municipal

Rural

Escola Municipal Boa Esperança

Municipal

Rural

Tabela 47- Numero de Matricula pela etapa escolar
Período Escolar
2013
2012
Ensino Fundamental – Anos
Iniciais
Ensino Fundamental – Anos
Finais
Ensino Médio
Educação Infantil – Pré-escola

2011

2010

302

285

313

327

164

206

209

193

146
81

106
70

105
61

115
42
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EJA – Ensino Fundamental

12

39

29

0

EJA – Ensino Médio
Educação Infantil - Creche

0
0

0
0

0
0

0
0

2011

2010

FONTE: INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais / Censo Escolar

Tabela 48 – Numero de matriculas por esfera administrativa
Esfera Administrativa

2013

2012

Municipal

366

372

359

341

Estadual

339

334

358

336

FONTE: INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais / Censo Escolar

Tabela 49 - Numero de matriculas pelo regime de ensino parcial e integral
Parcial / Integral
Parcial

2013
518

2012
683

2011
688

2010
596

Integral

187

23

29

81

FONTE: INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais / Censo Escolar

Tabela 50 - Numero de matriculas pelo regime de ensino normal e especial
2013

2012

2011

2010

Normal

691

695

701

664

Especial

14

11

16

13

Normal / Especial

FONTE: INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais / Censo Escolar

6.1. EDUCAÇÃO INFANTIL
Conforme disposto na Constituição Federal (art. 208) e na LDBEN/1996
(arts. 21 e 29 a 31), a Educação Infantil é a primeira etapa da educação básica,
ofertada em estabelecimentos educacionais públicos ou privados que, de forma
indissociável, educam e cuidam de crianças na faixa etária de 0 a 5 anos, no
período diurno, em jornada integral ou parcial, sendo: de 0 (zero) a 03 (três) anos
de idade em creches e de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos em pré-escolas15.
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É bom ressaltar que a matrícula na pré-escola é obrigatória e deve ser
universalizada até 2016; na creche ainda é uma opção das famílias, contudo, é um
direito e deve ser ofertada para os interessados16.
Na Rede Pública Municipal as creches passaram efetivamente à
política educacional a partir de 2001.17
15(Conselho

Nacional de Educação. Câmara de Educação Básica. Resolução CNE/CEB 5/2009).
Constitucional de nº 59/2009 (EC 59/09); Art. 29 da LDBEN/1996; Art. 4º do Estatuto da Criança e do
Adolescente -ECA/1990.
17Creche era a denominação adotada, à época, para as instituições de atendimento às crianças pequenas, em idade de 0 a
5 anos.
16Emenda

Tabela 51 - Número de matriculas no ensino infantil – Pré-Escola
Ano
2013
2012
2011
2010

Ensino Infantil
81
70
61
42

FONTE: INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais / Censo Escolar

Tabela 52 – Taxa de crescimento do número de matriculas no ensino infantil
Ano
Ensino Infantil
2013
15,71%
2012
14,71%
2011
45,24%
2010
Sem dados
FONTE: INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais / Censo Escolar

Tabela 53 – Matriculas no ensino infantil estadual e municipal em relação ao total
de matriculas nas escolas públicas
Ano
2013
2012
2011
2010

Municipal
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

Estadual
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

FONTE: INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais / Censo Escolar

Tabela 54 – Matriculas no ensino infantil parcial e integral em relação ao total de
matriculas nas escolas públicas
Ano
2013
2012
2011
2010

Parcial
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

FONTE: INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais / Censo Escolar
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Integral
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Tabela 55 – Matriculas no ensino
matriculas nas escolas publica
Ano
2013
2012
2011
2010

infantil normal e especial em relação ao total de
Normal
100,00%
100,00%
98,36%
100,00%

Especial
0,00%
0,00%
1,64%
0,00%

FONTE: INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais / Censo Escolar

Tabela 56 – Matriculas no ensino infantil creche e pré-escola em relação ao total
de matriculas nas escolas públicas
Ano
2013
2012
2011
2010

Creche
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

Pré-escola
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

FONTE: INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais / Censo Escolar

6.2. ENSINO FUNDAMENTAL
Em 2006, o Ensino Fundamental passou a ter duração de 09 (nove)
anos, por intermédio da Lei 11.274, de 06 de fevereiro de 2006, com início aos 06
(seis) anos de idade completos até o dia 31 de março, conforme determina a
Resolução CNE/MEC, nº 7 de 14 de dezembro de 2010, com carga horária mínima
anual de 800 horas e 200 dias de efetivo trabalho escolar.
Esse nível de ensino tem como objetivo promover a formação básica,
mediante:
I o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios
básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;
II - a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da
tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade;
III - o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a
aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e
valores;
IV - o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade
humana e de tolerância recíproca em que se assenta a vida social. (Art.
32 da LDBEN/1996).

Vale registrar que os sistemas de ensino devem assegurar nos três anos
iniciais do Ensino Fundamental:
I – a alfabetização e o letramento;
II – o desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o
aprendizado da Língua Portuguesa, a Literatura, a Música e demais artes,
a Educação Física, assim como o aprendizado da Matemática, da Ciência,
da História e da Geografia;
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III – a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do
processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no
Ensino Fundamental como um todo e, particularmente, na passagem do
primeiro para o segundo ano de escolaridade e deste para o terceiro. (Art.
30/Resolução CNE/MEC nº 7/2010)

Tabela 57 – Número de matriculas no ensino fundamental
Ano

Ensino Fundamental

2013

466

2012

491

2011

522

2010

520

FONTE: INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais / Censo Escolar

Tabela 58 – Taxa de crescimento do número de matriculas no ensino fundamental
Ano
Ensino Fundamental
2013

- 5,09%

2012

- 5, 94%

2011

0,38%

2010

Sem dados

FONTE: INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais / Censo Escolar

Tabela 59 – Matriculas no ensino fundamental estadual e municipal em relação ao
total de matriculas nas escolas públicas
Ano
Municipal
Estadual
2013

61,16%

38,84%

2012

53,77%

46,23%

2011

56,90%

43,10%

2010

57,50%

42,50%

FONTE: INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais / Censo Escolar

Tabela 60 - Matriculas no ensino fundamental parcial e integral em relação ao total
de matriculas nas escolas públicas
Ano
Parcial
Integral
2013

59,87%

40,13%

2012

95,32%

4,68%

2011

94,44%

5,56%

2010

84,42%

15,58%

FONTE: INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais / Censo Escolar
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Tabela 61 - Matriculas no ensino fundamental normal e especial em relação ao total
de matriculas nas escolas públicas
Ano
Normal
Especial
2013

97,21%

2,79%

2012

97,96%

2,04%

2011

97,32%

2,68%

2010

97,69%

2,31%

FONTE: INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais / Censo Escolar

Tabela 62 - Matrículas nos anos iniciais e finais em relação ao total de matriculas
no ensino fundamental
Ano
Anos Iniciais
Anos Finais
2013

64,81%

35,19%

2012

58,04%

41,96%

2011

59,96%

40,04%

2010

62,88%

37,12%

FONTE: INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais / Censo Escolar

Tabela 63 - Distorção idade-série nas escolas urbanas e rurais de Mateiros em
2013, 2012, 2011, 2010 e 2009 – Ensino Fundamental anos iniciais (1º ao 5º ano)
1º Ano
2013
2012
2011
2010
2009
Escola Boa Esperança
(EM)
Escola Dona Isabel
Barreira de Oliveira
(EM)
Escola Galhão (EM)

17%

33%

50%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

17%

25%

-

-

0%

0%

Escola Municipal
Professora Ernestina
Vieira Soares (EM)
Escola Silvério Ribeiro
de Matos (EE)
2º Ano

2%

7%

0%

0%

7%

0%

0%

33%

50%

25%

Escola Boa Esperança
(EM)
Escola Dona Isabel
Barreira de Oliveira
(EM)
Escola Galhão (EM)

2013

2012

2011

2010

2009

50%

75%

14%

50%

17%

0%

0%

0%

50%

100%

0%

-

-

0%

33%
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Escola Municipal
Professora Ernestina
Vieira Soares (EM)
Escola Silvério Ribeiro
de Matos (EE)
3º Ano
Escola Boa Esperança
(EM)
Escola Dona Isabel
Barreira de Oliveira
(EM)
Escola Galhão (EM)
Escola Municipal
Professora Ernestina
Vieira Soares (EM)
Escola Silvério Ribeiro
de Matos (EE)
4º Ano
Escola Boa Esperança
(EM)
Escola Dona Isabel
Barreira de Oliveira
(EM)
Escola Galhão (EM)
Escola Municipal
Professora Ernestina
Vieira Soares (EM)
Escola Silvério Ribeiro
de Matos (EE)
5º Ano
Escola Boa Esperança
(EM)
Escola Dona Isabel
Barreira de Oliveira
(EM)
Escola Galhão (EM)
Escola Municipal
Professora Ernestina
Vieira Soares (EM)
Escola Silvério Ribeiro
de Matos (EE)

10%

29%

22%

14%

31%

0%

0%

33%

0%

50%

2013
80%

2012
33%

2011
25%

2010
0%

2009
0%

33%

20%

50%

60%

33%

50%
54%

28%

40%

33%
30%

100%
40%

0%

33%

0%

25%

67%

2013
25%

2012
25%

2011
0%

2010
0%

2009
0%

55%

52%

75%

55%

67%

100%
39%

35%

37%

67%
37%

33%
46%

40%

0%

40%

75%

67%

2013
25%

2012
0%

2011
33%

2010
0%

2009
50%

54%

67%

50%

63%

67%

75%
44%

43%

46%

50%
43%

50%
0%

100%

50%

60%

80%

50%

FONTE: Inep/2013. Organizado por Meritt,2014
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Tabela 64 - Distorção idade-série na Escola Estefânio Teles das Chagas de
Mateiros em 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009 – Ensino Fundamental anos finais (6º
ao 9º ano)
6º Ano
Escola
Estadual
Estefânio Teles das
Chagas
7º Ano
Escola
Estadual
Estefânio Teles das
Chagas
8º Ano
Escola
Estadual
Estefânio Teles das
Chagas
9º Ano
Escola
Estadual
Estefânio Teles das
Chagas

2013
43%

2012
46%

2011
57%

2010
48%

2009
48%

2013
46%

2012
51%

2011
69%

2010
54%

2009
39%

2013
48%

2012
51%

2011
60%

2010
37%

2009
42%

2013
44%

2012
56%

2011
31%

2010
48%

2009
36%

FONTE: Inep/2013. Organizado por Meritt,2014

Tabela 65 - Distorção idade-série na Escola Silvério Ribeiro de Matos de Mateiros
em 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009 – Ensino Fundamental anos finais (6º ao 9º ano)
6º Ano
Silvério
Ribeiro
Matos
7º Ano
Silvério
Ribeiro
Matos
8º Ano
Silvério
Ribeiro
Matos
9º Ano
Silvério
Ribeiro
Matos

de

2013
50%

2012
63%

2011
75%

2010
0%

2009
38%

de

2013
53%

2012
71%

2011
80%

2010
100%

2009
0%

de

2013
67%

2012
60%

2011
100%

2010
0%

2009
0%

de

2013
75%

2012
100%

2011
0%

2010
0%

2009
0%

FONTE: Inep/2013. Organizado por Meritt,2014
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6.3. ENSINO MÉDIO
O ensino médio é a etapa final da educação básica com duração de 03
(três) anos e tem por objetivos a:
I a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no
ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II - a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para
continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade
a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores;
III - o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a
formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do
pensamento crítico;
IV - a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos
produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada
disciplina. (Art. 35 da LDBEN/1996).

Tabela 66 – Número de matriculas no ensino médio
Ano
Ensino Médio
2013
146
2102
106
2011
105
2010
115
FONTE: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais/Censo Escolar

Tabela 67 – Taxa de Crescimento do número de matriculas no ensino médio
Ano
Ensino Médio
2013
37,74%
2102
0,95%
2011
-8,70%
2010
Sem dados
FONTE: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais/Censo Escolar

Tabela 68 – Matriculas no ensino médio estadual e municipal em relação ao
total de matriculas nas escolas públicas
Ano
Municipal
Estadual
2013
0,00%
100,00%
2102
0,00%
100,00%
2011
0,00%
100,00%
2010
0,00%
100,00%
FONTE: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais/Censo Escolar

Tabela 69 – Matriculas no ensino médio parcial e integral em relação ao total
de matriculas nas escolas públicas
Ano
Parcial
Integral
2013
95,75%
4,25%
2102
96,78%
3,22%
2011
97,60%
2,40%
2010
98,53%
1,47%
FONTE: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais/Censo Escolar
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Tabela 70 – Matriculas no ensino médio normal e especial em relação ao
total de matriculas nas escolas públicas
Ano
Normal
Especial
2013
99,38%
0,62%
2102
99,45%
0,55%
2011
99,57%
0,43%
2010
99,65%
0,35%
FONTE: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais/Censo Escolar

Tabela 71 - Distorção idade-série na Escola Estefânio Teles das Chagas de
Mateiros em 2013, 2012, 2011, 2010 e 2009 – Ensino Médio (1º ao 3º ano).
1º Ano
2013
2012
2011
2010
2009
Escola
Estadual
78%
26%
68%
68%
35%
Estefânio Teles das
Chagas
2º Ano
2013
2012
2011
2010
2009
Escola
Estadual
38%
71%
53%
59%
52%
Estefânio Teles das
Chagas
3º Ano
2013
2012
2011
2010
2009
Escola
Estadual
62%
54%
57%
53%
16%
Estefânio Teles das
Chagas
FONTE: Inep/2013. Organizado por Meritt,2014

6.4. EJA (População de 15 a 17 anos)
A Constituição Federal, parágrafo 3º do artigo 37, determina que a
Educação de Jovens e Adultos (EJA) seja ofertada, àqueles que não tiveram
acesso ou continuidade dos estudos no ensino fundamental ou médio na idade
própria. Deve ser articulada com a educação profissional, visando à redução dos
índices de abandono e evasão dessa modalidade de ensino, considerando que a
maior parte dos que frequentam esse nível de ensino é da classe trabalhadora (Lei
nº 11.741, de 16 de julho de 2008, e Parecer CNE/CEB nº 6, de 09 de junho de
2010).
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Tabela 72 - Número de Matriculas EJA - Educação de Jovens e Adulto
Ano

Educação Jovens e Adultos

2013

12

2012

39

2011

20

2010

0

FONTE: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais /Censo Escolar

Tabela 73 – Taxa de Crescimento do Número de Matriculas da EJA
Ano
Educação Jovens e Adultos
2013

-69,23%

2012

34,48%

2011

100,00%

2010

Sem dados

FONTE: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais /Censo Escolar

Tabela 74 – Número de matriculas da EJA Estadual e Municipal em relação ao
total de matriculas nas escolas públicas
Ano

Municipal

Estadual

2013

0,00%

100,00%

2012

0,00%

100,00%

2011

0,00%

100,00%

2010

Sem dados

Sem dados

FONTE: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais /Censo Escolar

Tabela 75 – Número de matriculas da EJA Parcial e Integral em relação ao total
de matriculas nas escolas públicas
Ano

Parcial

Integral

2013

100,00%

0,00%

2012

100,00%

0,00%

2011

100,00%

0,00%

2010

Sem dados

Sem dados

FONTE: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais /Censo Escolar
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Tabela 76 – Número de matriculas da EJA Normal e Especial em relação ao total
de matriculas nas escolas pública
Ano

Normal

Especial

2013

100,00%

0,00%

2012

100,00%

0,00%

2011

100,00%

0,00%

2010

Sem dados

Sem dados

FONTE: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais /Censo Escolar

Tabela 77 – Número de matriculas da EJA no Ensino Fundamental e Médio em
relação ao total de matriculas nas escolas públicas
Ano

Ensino Fundamental

Ensino Médio

2013

100,00%

0,00%

2012

100,00%

0,00%

2011

100,00%

0,00%

2010

Sem dados

Sem dados

FONTE: INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais /Censo Escolar

6.5. EDUCAÇÃO ESPECIAL
Pessoas com deficiência residente por localização (zona urbana ou
zona rural), gênero, faixa etária, tipo de deficiência e escolaridade.
Segue as tabulações abaixo:
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Zona Urbana - Masculino
0,35
0,3
0,25

FÍSICA/INTELECTUAL

0,2

VISÃO

0,15

FÍSICA

0,1

INTELECTUAL

0,05
0
0 a 20 Anos

21 a 40 Anos

41 a 60 Anos

ACIMA DE 61
ANOS

GRÁFICO 01

Zona Urbana - Feminino
0,5
0,4
FÍSICA/INTELECTUAL

0,3

VISÃO
0,2

FÍSICA

0,1

INTELECTUAL

0
0 a 20 Anos

21 a 40 Anos

41 a 60 Anos

ACIMA DE 61
ANOS

GRÁFICO 02
O gráfico 01, aponta que 20% das pessoas com de deficiência do sexo
masculino, com a faixa etária de 0 a 20 Anos, possuem deficiência visual, 20%
deficiência física e 33% deficiência intelectual. O gráfico ainda aponta que 20%,
daqueles com faixa etária de 21 a 40 anos possuem deficiência visual e 7% dos
deficientes do sexo masculino, residente na zona urbana, com faixa etária de 41 a
60 anos, possuem deficiência física. Já no gráfico 02, nota-se que 46% das pessoas
com deficiência do sexo feminino, entre 0 a 20 anos, possuem deficiência
intelectual e 8% deficiência física. Nota-se ainda que 23%, daquelas com a faixa
etária de 21 a 40 anos, possuem deficiência física e 8% deficiência intelectual. 15%
dos deficientes, com faixa etária de 41 a 60 anos, possuem deficiência física.
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Faixa etária/tipo de deficiência
De acordo com o gráfico 03, 25% das pessoas com deficiência do sexo
masculino, residentes na zona rural, com a faixa etária de 0 a 20 Anos, possuem
deficiência visual e 25% deficiência física/intelectual. É possível observar ainda que
25%, daqueles com faixa etária de 41 a 60 anos possuem deficiência física e 25%
dos deficientes do sexo masculino, acima de 61 anos, possuem deficiência física.

Zona Rural - Masculino
30%
25%
20%

FÍSICA/INTELECTUAL

15%

VISÃO

10%

FÍSICA

5%
0%
0 a 20 Anos

21 a 40 Anos

41 a 60 Anos

ACIMA DE 61
ANOS

GRÁFICO 03
Já no gráfico 04, nota-se que 60% das pessoas com deficiência do sexo
feminino, entre 0 a 20 anos, possuem deficiência intelectual. Ainda segundo o
gráfico 04, 20% daquelas com a faixa etária de 21 a 40 anos, possuem deficiência
física. 20% dos deficientes, com faixa etária de 41 a 60 anos, possuem deficiência
física.
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Zona Rural - Feminino
0,7
0,6
0,5

FÍSICA/INTELECTUAL

0,4

VISÃO

0,3

FÍSICA

0,2

INTELECTUAL

0,1
0
0 a 20 Anos

21 a 40 Anos

41 a 60 Anos

ACIMA DE 61
ANOS

GRÁFICO 04

Pessoas com necessidades especiais residentes na zona
urbana e rural- gênero
Os gráficos 05 e 06 classificam as pessoas com necessidades especiais
residentes na zona urbana e rural de acordo com o sexo, onde é possível perceber
que na zona urbana 53,57% das pessoas com necessidades especiais é do sexo
masculino e 46,43% do sexo feminino. Já no gráfico 06 nota-se que 57,15% são do
sexo masculino e 42,85% do sexo feminino.

Pessoas com necessidades
especiais residentes na zona
urbana - Gênero

Masculino

46,43%
53,57%

GRÁFICO 05

Pessoas com necessidades
especiais residentes na zona rural
- Gênero

Feminino

42,85%
57,15%

GRÁFICO 06
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Masculino
Feminino

Nível de escolaridade das pessoas com necessidades
especiais.
O nível de escolaridade das pessoas com necessidades especiais
residentes na zona urbana, exposta nos gráfico 07 e 08, onde nota-se que 80% dos
deficientes do sexo masculino possuem o Ensino Fundamental Incompleto, 13,3%
Ensino Médio Incompleto e 6,7% possuem o Ensino Médio Completo. No gráfico
08 percebe-se que 69,23% dos deficientes possuem o Ensino Fundamental
Incompleto, 7,7% o Ensino Médio Completo e 23,07% não são alfabetizadas.

Pessoas com necessidades
especiais residentes na zona
urbana - Escolaridade- Feminino
Ens.
Fundamental
Incompleto

23,07%

Pessoas com necessidades
especiais residentes na zona
urbana - Escolaridade- Masculino
13,30%

ENS.
FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

6,70%

Ens. Médio
Completo

7,70%

ENS. MÉDIO
COMPLETO

69,23%
Não
Alfabetizada

GRÁFICO 07

80%

ENS. MÉDIO
INCOMPLETO

GRÁFICO 08

De acordo com os gráficos 09 e 10, nos quais são demostrados os níveis
de escolaridade das pessoas com necessidades especiais do sexo masculino e
feminino residentes na zona rural, onde se percebe que 75% dos deficientes do
sexo masculino possuem o Ensino Fundamental Incompleto e 25% não são
alfabetizadas. Já no gráfico 10, nota-se que 60% dos deficientes possuem o Ensino
Fundamental Incompleto e 40% não são alfabetizadas.
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Pessoas com necessidades especiais
residentes na zona rural- EscolaridadeMasculino

Pessoas com necessidades
especiais residentes na zona rural Escolaridade- Feminino

ENS.
FUNDAMENTAL
INCOMPLETO

25%

NÃO
ALFABETIZADO

75,00%

40,00%

ENS.
FUNDAMENTA
L INCOMPLETO
NÃO
ALFABETIZADO

60,00%

GRÁFICO 09

GRÁFICO 10

Tabela 78 - Oferta educacional número de matriculas pelas esferas Municipal e
Estadual - Educação Especial
Esfera Estadual
Nº de Matrícula

Turno

05

Matutino

03

Vespertino

02

Noturno
Esfera Municipal

Nº de Matrícula

Turno

-

Matutino

05

Vespertino

-

Noturno

TOTAL GERAL

15 atrículas

6.6. EDUCAÇÃO DO CAMPO
A educação do Campo no Município de Mateiros é ofertada nas esferas
Estadual e Municipal. Dentro da Estadual temos a Escola Silvério Ribeiro de Matos,
localizada no povoado Mombuca e a Escola Cooperativa Chapadão, localizada na
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Vila Panambi. Na esfera Municipal apresentamos a Escola Boa Esperança, Escola
Galhão e Escola Dona Isabel Barreira de Oliveira.
A Educação do Campo tem características e necessidades próprias para
o aluno do campo em seu espaço cultural, sem abrir mão de sua pluralidade como
fonte de conhecimento em diversas áreas.
Este tema foi acentuado com a discussão e aprovação da LDB – Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96), que propõe em seu art.
28, medidas de adequação da escola à vida do campo, questão que não estava
anteriormente contemplada em sua especificidade.
Tabela 79 - Oferta educacional número de matriculas pelas esferas Municipal e
Estadual
Esfera Estadual – Escola Silvério Ribeiro de Matos
Nº de Matrícula
Turno
38
Matutino
39
Vespertino
Noturno
Esfera Municipal
Nº de Matrícula
Turno
88
Matutino
Vespertino
Noturno
Total Geral
165 Matrículas
Fonte: www.qedu.org.br

Tabela 80 - Distorção idade-série nas escolas rurais de Mateiros em 2013
Nome da Escola
Boa Esperança

Distorção Idade-Série
39%

Dona Isabel Barreira de Oliveira

39%

Galhão

53%

Silvério Ribeiro Matos

18%

Fonte: www.qedu.org.br

Pela legislação que organiza a oferta de ensino no país (Lei 9.394/1996),
a criança deve ingressar aos 6 anos no 1º ano do ensino fundamental e concluir a
etapa aos 14. Na faixa etária dos 15 aos 17 anos, o jovem deve estar matriculado
no ensino médio. O valor da distorção é calculado em anos e representa a
defasagem entre a idade do aluno e a idade recomendada para a série que ele está
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cursando. O aluno é considerado em situação de distorção ou defasagem idadesérie quando a diferença entre a idade do aluno e a idade prevista para a série é
de dois anos ou mais.

6.6. EDUCAÇÃO SUPERIOR
De acordo com classificação adotada pelo Ministério da Educação, as
IES (Instituições de Educação Superior) podem ser:
•

Universidades cujas atividades-fim são o ensino, a pesquisa e a extensão em todas
as áreas do conhecimento humano;

•

Centros universitários que oferecem todas as áreas do conhecimento humano, não
sendo obrigadas a desenvolver pesquisas;

•

Institutos que são instituições de ensino e pesquisa que não cobrem todas as áreas
do conhecimento humano;

•

Faculdades Integradas que apresentam propostas curriculares em mais de uma
área do conhecimento, organizadas sob o mesmo comando e regimento comum,
não sendo obrigadas a desenvolver pesquisas;

•

Faculdades que são instituições de ensino que não cobrem todas as áreas do
conhecimento humano e não são obrigadas a desenvolver pesquisas;

•

Escolas que oferecem um ou mais Cursos de Graduação em uma área específica,
não precisando fazer pesquisa.
No

Tocantins,

são

instituições

de

ensino

superior: Fundação

Universidade Federal do Tocantins (UFT), Universidade do Tocantins (UNITINS),
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO), Instituto
de Ensino e Pesquisa Objetivo (IEPO), Centro Universitário Luterano de Palmas
(CEULP/ULBRA), Faculdade Católica do Tocantins (FACTO), Faculdade de
Palmas (FAPAL), Faculdade ITOP (ITOP), Faculdade de Tecnologia de Palmas
(FTP), Faculdade Serra do Carmo (FASEC), Instituto Tocantinense Presidente
Antônio Carlos (ITPAC), Centro Universitário UNIRG (UNIRG), Faculdade Católica
Dom Orione (FACDO), Faculdade de Administração de Empresas de Paraíso do
Tocantins (FAP), Faculdade de Ciências Jurídicas de Paraíso do Tocantins (FCJP),
Faculdade de Educação Ciências e Letras de Paraíso (FECIPAR), Faculdade de
Sistemas de Informação de Paraíso do Tocantins (FSIP), Faculdade do Bico do
Papagaio (FABIC), Faculdade Guaraí (FAG), Faculdade Integrada de Araguatins
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(FAIARA), Faculdade Integrada de Ensino Superior de Colinas (FIESC), Faculdade
para o Desenvolvimento do Sudeste Tocantinense (FADES) Faculdade Presidente
Antônio Carlos (FAPAC), Faculdade Rio Sono (RISO) e Faculdade São Marcos
(FASAMAR).
No Município de Mateiros apresentamos o Polo da Universidade
Aberta do Brasil (UAB). A Universidade Aberta do Brasil é um sistema integrado
por universidades públicas que oferece cursos de nível superior para camadas da
população que têm dificuldade de acesso à formação universitária, por meio do uso
da metodologia da educação a distância. O público em geral é atendido, mas os
professores que atuam na educação básica têm prioridade de formação, seguidos
dos dirigentes, gestores e trabalhadores em educação básica dos estados,
municípios e do Distrito Federal.
O Sistema UAB foi instituído pelo Decreto 5.800, de 8 de junho de 2006,
para “o desenvolvimento da modalidade de educação a distância, com a finalidade
de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de educação superior no
País”. Fomenta a modalidade de educação a distância nas instituições públicas de
ensino superior, bem como apoiar pesquisas em metodologias inovadoras de
ensino superior respaldadas em tecnologias de informação e comunicação. Além
disso, incentiva a colaboração entre a União e os entes federativos e estimula a
criação de centros de formação permanentes por meio dos polos de apoio
presencial em localidades estratégicas.
Assim, o Sistema UAB propicia a articulação, a interação e a efetivação
de iniciativas que estimulam a parceria dos três níveis governamentais (federal,
estadual e municipal) com as universidades públicas e demais organizações
interessadas, enquanto viabiliza mecanismos alternativos para o fomento, a
implantação e a execução de cursos de graduação e pós-graduação de forma
consorciada. Ao plantar a semente da universidade pública de qualidade em locais
distantes

e

isolados,

incentiva

o

desenvolvimento

de

municípios

com

baixos IDH e IDEB. Desse modo, funciona como um eficaz instrumento para a
universalização do acesso ao ensino superior e para a requalificação do professor
em outras disciplinas, fortalecendo a escola no interior do Brasil, minimizando a
concentração de oferta de cursos de graduação nos grandes centros urbanos e
evitando o fluxo migratório para as grandes cidades.
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O Sistema UAB funciona como articulador entre as instituições de ensino
superior e os governos estaduais e municipais, com vistas a atender às demandas
locais por educação superior.
Essa articulação estabelece qual instituição de ensino deve ser
responsável por ministrar determinado curso em certo município ou certa
microrregião por meio dos polos de apoio presencial.
Feita a articulação entre as instituições públicas de ensino e os polos de
apoio presencial, o Sistema UAB assegura o fomento de determinadas ações de
modo a assegurar o bom funcionamento dos cursos.
A adesão dos governos locais – Estados e Municípios – e das
instituições públicas de ensino superior ao Sistema UAB dá-se no âmbito
dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente, criados
pelo

Decreto

nº

6.755,

de

29

de

janeiro

de

2009.

A definição oficial dos Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação
Docente encontra-se disponível no caput do art. 1º da Portaria MEC nº 883, de 16
de setembro de 2009, citado a seguir:
“Art. 1º Os Fóruns Estaduais Permanentes de Apoio à Formação
Docente são órgãos colegiados criados para dar cumprimento aos objetivos da
Política Nacional de Formação de Profissionais do Magistério da Educação Básica
[…] com a finalidade de organizar, em regime de colaboração entre a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, a formação inicial e continuada dos
profissionais do magistério para as redes públicas da educação básica”.
A direção dos Fóruns Estaduais compete às secretarias estaduais de
educação ou de ciência e tecnologia, a depender do estado da federação. Além
dessas secretarias, podem compor os Fóruns Estaduais representantes locais da
União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação – UNDIME, das secretarias
municipais de educação, das universidades federais e estaduais, entre outros
atores.
Os Fóruns Estaduais realizam reuniões periódicas, cujos resultados,
lavrados em ata, balizam o atendimento de pedidos de novos polos feitos à Diretoria
de Educação a Distância da CAPES.
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Há duas modalidades de ingresso de estudantes nos cursos ofertados
no âmbito do Sistema UAB: pelo Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica e pela candidatura às vagas destinadas à demanda social.
Para ingressar nos cursos do Sistema UAB por meio do Plano Nacional de
Formação de Professores da Educação Básica, o candidato, necessariamente
professor da educação básica das redes públicas estadual ou municipal, deve
preencher os dados constantes da Plataforma Freire, candidatar-se a um curso
determinado e ser aprovado em processo seletivo específico. Apenas os cursos de
licenciatura e de especialização para professores são ofertados nessa modalidade
de ingresso.
O acesso aos cursos ofertados para a demanda social no Sistema UAB
é aberto a qualquer candidato que atenda aos pré-requisitos do curso e tenha sido
aprovado em processo seletivo organizado pela instituição de ensino ofertante.
Todos os cursos do sistema UAB podem ter vagas ofertadas nessa modalidade de
ingresso.
Histórico: O Sistema UAB foi criado pelo Ministério da Educação no ano
de 2005, em parceria com a ANDIFES e Empresas Estatais, no âmbito do Fórum
das Estatais pela Educação com foco nas Políticas e a Gestão da Educação
Superior. Trata-se de uma política pública de articulação entre a Secretaria de
Educação a Distância – SEED/MEC e a Diretoria de Educação a Distância –
DED/CAPES com vistas à expansão da educação superior, no âmbito do Plano de
Desenvolvimento da Educação – PDE.
o

O Sistema UAB sustenta-se em cinco eixos fundamentais:

o

Expansão pública da educação superior, considerando os processos de
democratização e acesso;

o

Aperfeiçoamento dos processos de gestão das instituições de ensino superior,
possibilitando sua expansão em consonância com as propostas educacionais dos
estados e municípios;

o

Avaliação da educação superior a distância tendo por base os processos de
flexibilização e regulação implantados pelo MEC; Estímulo à investigação em
educação superior a distância no País;
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o

Financiamento dos processos de implantação, execução e formação de recursos
humanos em educação superior à distância. Os primeiros cursos executados no
âmbito do Sistema UAB resultaram da publicação de editais.
O primeiro edital, conhecido como UAB1, publicado em 20 de dezembro
de 2005, permitiu a concretização do Sistema UAB, por meio da seleção para
integração e articulação das propostas de cursos, apresentadas exclusivamente
por instituições federais de ensino superior, e as propostas de polos de apoio
presencial, apresentadas por estados e municípios.
O

segundo

edital,

publicado

em

18

de

outubro

de

2006,

denominado UAB2, diferiu da primeira experiência por permitir a participação de
todas as instituições públicas, inclusive as estaduais e municipais.
Em 2007, o sistema UAB repassou recursos às instituições de ensino
superior para a ampliação do acervo bibliográfico dos polos de apoio presencial.
Foram adquiridos livros contemplando as áreas dos cursos ofertados nos polos. A
bibliografia básica foi indicada por coordenadores de cursos e corroborada por
coordenadores UAB.
Em 2008, merece destaque da atuação do Sistema UAB que fomentou
a criação de cursos na área de Administração, de Gestão Pública e outras áreas
técnicas.
Atualmente,

88

instituições

integram

o

Sistema

UAB,

entre

universidades federais, universidades estaduais e Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia (IFETs). De 2007 a julho de 2009, foram aprovados e
instalados 557 polos de apoio presencial com 187.154 vagas criadas. A UAB,
ademais, em agosto de 2009, selecionou mais 163 novos polos, no âmbito do Plano
de Ações Articuladas, para equacionar a demanda e a oferta de formação de
professores na rede pública da educação básica, ampliando a rede para um total
de 720 polos. Para 2010, espera-se a criação de cerca de 200 polos.
A UAB continuará a apoiar a formação de professores com a oferta de
vagas não-presenciais para o Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação. Essas vagas atenderão a demanda levantada pela análise das préinscrições realizadas na Plataforma Freire pelos professores brasileiros. Além
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desse apoio, a UAB atenderá a chamada demanda social por vagas de nível
superior. No total, aguarda-se a criação de 127.633 vagas para 2010.
Tabela 81- Estrutura Física do Prédio Polo/UAB
Dependências

Quantidade

Sala de Coordenação do Polo

01

Sala de Tutor

01

Recepção

01

Biblioteca

01

Laboratório de Informática (LABIN)

01

FONTE: Polo da UAB/ Mateiros - TO

Tabela 82 - Tabela com Quantitativo de Servidores Polo/UAB
Funções

Quantidade

Coordenador (a) do Polo

01

Tutor Bolsista Presencial (Graduação)

08

Tutor Bolsista Presencial (Pós-graduação)

01

Secretário (a)

01

ASG

01

FONTE: Polo da UAB/ Mateiros - TO

Tabela 83 – Cursos Ofertados
Cursos

Esferas

Rede

Quantidade

Polo

Modalidade

de Turmas
Pedagogia

Estadual Pública

02

UAB/Mateiros

EAD

Computação

Estadual Pública

01

UAB/Mateiros

EAD

Administração

Estadual Pública

01

UAB/Mateiros

EAD

Federal

01

UAB/Mateiros

EAD

Pública
Matemática

Pública

FONTE: Polo da UAB/ Mateiros - TO
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Desistentes

Esfera

-

20

30

Computação

2013

UNITINS

Estadual

30

30

-

21

09

Pedagogia

2014

UNITINS

Estadual

50

50

-

08

42

Administração

2014

UNITINS

Estadual

50

48

02

21

27

2015

UFT

Federal

30

12

18

-

12

Vagas não

cursando

50

N° de alunos

50

preenchidas

Estadual

Matriculados

UNITINS

ofertadas

2013

Nº de vagas

Instituição

Pedagogia

- Graduação

Turma

Curso

Tabela 84 - Número de Matriculas na Graduação

Pública
Matemática

FONTE: Polo da UAB/ Mateiros - TO

Gestão

/concluintes

N° de alunos

Desistentes

preenchidas

Vagas não

Matriculados

ofertadas

Nº de vagas

Esfera

Instituição

Turma

graduação

/Pós-

Curso

Tabela 85 - Número de Matriculas na Pós – graduação stricto sensu 2011/2012

Pública

Municipal

2011/2012

UFT

Federal

10

10

0

02

08

FONTE: Polo da UAB/ Mateiros - TO

Gestão em

2014/2015

UFT

Federal

10

08

02

-

cursando

N° de alunos

Desistentes

preenchidas

Vagas não

Matriculados

ofertadas

Nº de vagas

Esfera

Instituição

Turma

Curso

Tabela 86 - Número de Matriculas na Pós – graduação stricto sensu 2014/2015

08

Saúde
FONTE: Polo da UAB/ Mateiros - TO

6.8. FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO
ESCOLAR: PROFESSORES E PROFISSIONAIS DE SERVIÇO E APOIO
ESCOLAR.
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A formação do profissional é fundamental para garantir o direito de
aprender a ensinar, o que envolve a necessidade de incorporar a formação
continuada no exercício regular da profissão.
A formação continuada do profissional da educação é amparada pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB Nº9394/96. Os profissionais têm
os seus direitos garantidos para um aperfeiçoamento educacional, os períodos
reservados a estudos, planejamento e avaliação. Ainda de acordo com a mesma
lei, esses direitos se incluem na carga horária de trabalho. Tanto em sua formação
inicial quanto na formação continuada deve haver a parceria entre a teoria e a
prática, é necessário, portanto, estar em um processo permanente de construção
de conhecimento.
No intuito de que todos os profissionais tenham formação inicial e
continuada a Secretaria Municipal de Educação em parceria com o MEC e Estado
vem oferendo e incentivando as formações para os profissionais.
Atualmente o Município de Mateiros, conta com o seguinte quadro de
profissionais do magistério:
TABELA 87- Número de Professores da Educação Básica, por formação e
dependência administrativa.

EJA - Nível
Médio

EJA – Nível
Fundamental

Ensino Médio

Pré-Escola

Ensino
Fundamentalanos finais

Creche

Ensino
Fundamentalanos iniciais

Fase da etapa, nível ou modalidade.
Dependência
Administrativa

Nível de escolaridade

NÚMERO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Ensino
Médio
Básico
Ensino
médio na
modalidad
e normal

Municipal

0

0

03

0

0

0

0

Estadual

0

0

0

0

0

0

0

Municipal

0

02

02

0

0

0

0

Estadual

0

0

0

0

0

0

0

Ensino
Superior

Municipal
Estadual

0
0

02
0

12
9

0
0

0
11

04
0

0
0

Fonte: Secretaria Municipal de Educação

Página 84 de 129
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MATEIROS - TO

As inúmeras mudanças decorrentes dos avanços tecnológicos,
científicos e sociológicos, ocorridos nas últimas décadas, exigem de todas as
pessoas conhecimento, disponibilidade para querer aprender e também desejo de
expor suas opiniões: questionando, criticando e propondo soluções aos impasses
que surgem no cotidiano.
Mas, mesmo com avanços, percebe-se que há um longo caminho a ser
percorrido para uma maior valorização. Realização de concursos públicos,
aumentos salariais, maior abrangência de programas de formação para
professores, melhor espaço de trabalho, físico e pedagógico, ainda são anseios da
classe docente.

6.9. GESTÃO DEMOCRÁTICA DA EDUCAÇÃO
O município de Mateiros – TO ainda não tem Sistema Municipal de
educação.
Os Conselhos existentes no município são: o Conselho Municipal de
Educação integrando a Câmara da Educação Básica e Câmara do FUNDEB, criado
pela Lei nº 023 de 08 de setembro de 2002, e o Conselho de Alimentação Escolar
criado pela Lei nº 009 de fevereiro de 2001. Os mesmos tem caráter deliberativo,
fiscalizador, normativo e consultivo.
Também existe a Associação de Apoio da Escola que é composta por
membros do conselho fiscal com representatividade da comunidade escolar. A
mesma recebe recursos específicos dos programas do PDDE básico e PDDE
Integral.
A Secretaria Municipal de Educação não gerencia os recursos da educação,
pois os mesmos são gerenciados pelo o gestor municipal, através da Secretaria de
Finanças. O Diretor Escolar ainda é por indicação, mas a partir da aprovação do
Plano de Cargos Careira e Remuneração, esta função será através de processo
eletivo com a participação da comunidade escolar.
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6.10. Financiamento
Educação Pública

da

Educação/Investimento

Público

em

Tabela 88: despesas por fonte (R$) nos últimos anos
Fonte

2010

2011

2012

2013

2014

Recursos ordinários

17.650,92

94.494,51

123.673,38

20.370,45

126.362,80

MDE

374.682,18

446.280,96

436.011,38

553.802,84

603.574,46

Recursos do FNDE

35.725,67

73.400,25

23.549,11

256.719,83

66.535,07

FUNDEB

732.623,97

910.256,88

1.130.133,43

1.105.060,60

1.194.151,16

Convênios Estaduais

135.416,20

57.485,15

40.188,49

41.954,66

88.235,81

Convênios Federais

880.712,99

Total

1.296.098,94

1.581.917,75

309.395,87

2.634.268,78

1.977.908,38

2.388.259,17

Fonte: Contabilidade

Tabela 89: Gastos diretos com a educação nos últimos cinco anos
Natureza da Despesa

2010

2011

2012

2013

2014

Pessoal e encargos sociais

717.778,64

927.498,21

1.196.280,63

1.254.182,34

1.405.568,30

Outras Despesas Correntes

426.402,25

505.363,56

588.334,80

513.118,32

649.083,97

Investimentos

151.918,05

149.055,98

849.653,35

210.607,72

333.606,90

1.296.098,94

1.581.917,75

2.634.268,78

1.977.908,38

2.388.259,17

Total
Fonte: Contabilidade

Tabela 90: Origem das receitas do Fundeb nos últimos cinco
anos
Receita

FPM
ITR
ICMS
DESONERAÇÃO
ICMS
IPVA
IPI
Total

2010

2011

2012

2013

2014

Vr.
distribuído

3.663.839,40 4.455.123,95 4.593.540,99 4.940.160,97 5.308.156,48 4.592.164,36
42.743,52

72.942,25

65.733,10

57.117,67

82.041,61

2.225,76

2.413,92

2.307,00

2.645,27

2.572,92

64.115,63
2.432,97

1.613.846,88 2.011.702,62 2.231.961,18 2.873.702,52 3.037.276,99 2.353.698,04
25.482,17

18.395,38

20.160,05

26.813,44

23.765,97

1.170,95

22.923,40
234,19

5.349.308,68 6.560.578,12 6.913.702,32 7.900.439,87 8.453.813,97 7.035.568,59

Fonte:Contabilidade
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%

20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00

Tabela 91: Receitas de outros Programas
Programa

2010

2011

2012

2013

2014

Total 5
anos

Quota do Salário Educação

14.220,62

17.814,61

21.130,72

21.172,31

28.301,20

102.639,46

PNAE

19.380,00

20.460,00

36.084,00

28.244,00

24.375,52

128.543,52

PNATE

2.544,05

561,23

3.800,00

37.253,19

44.158,47

Outras Transf. do FNDE

2.901,00

2.387,70

2.157,00

2.361,43

9.807,13

Total

39.045,67

41.223,54

59.371,72

92.291,34

285.148,58

53.216,31

Fonte: Contabilidade
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ANEXO

METAS E ESTRATÉGIAS

MATEIROS – TO/2015
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DIRETRIZES DO PME.
I - erradicação do analfabetismo;
II - universalização do atendimento escolar;
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da
cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação;
IV - melhoria da qualidade da educação;
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e
éticos em que se fundamenta a sociedade;
VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação
como proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade;
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à
sustentabilidade socioambiental.
META 1
Universalizar em regime de colaboração com o Estado e a União até 2016, a
educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos
de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender,
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até junho
de 2024.
ESTRATÉGIAS;
1.1. Concluir a construção da Creche Municipal com recursos federais em parceria
com o Município dentro do prazo de seis meses a partir da vigência deste PME;
1.2. Regulamentar e credenciar o funcionamento da Creche Municipal no Conselho
Estadual de Educação, para o atendimento de crianças de 0 a 5 anos de idade;
1.3. Estruturar as escolas da zona rural para atender as crianças de 4 a 5 anos de
idade;
1.4. Ampliar o número de vagas para atendimento das crianças de 4 a 5 anos da
população do campo e das comunidades quilombolas;
1.5. Ofertar o atendimento educacional especializado para as crianças com
deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento,
altas
habilidades/superdotação, assegurando a educação bilíngue para crianças
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surdas/mudas e transversalidade da
comunidades do campo e quilombolas;

educação

especial,

inclusive

nas

1.6. Assegurar entre os diversos setores municipais ações que promovam o bem
estar da criança da educação infantil: saúde, assistência social, cultura, lazer e
esportes;
1.7. Fomentar a articulação de estabelecimentos de Ensino Fundamental visando
garantir o ingresso da criança de 6 (seis) anos de idade na etapa escolar seguinte;
1.8. Assessorar as escolas na realização e publicação do levantamento da
demanda por Educação Infantil em Creches e Pré-escolas, a cada ano como forma
de planejar e verificar o atendimento;
1.9. Ofertar a Educação Infantil com jornada ampliada em tempo integral,
respeitando a escolha da família;
1.10. Articular e desenvolver em regime de colaboração com a União e o Estado, a
formação inicial e continuada de professores para Educação Infantil;
1.11. Articular em regime de colaboração entre a União e o Estado, a
construção/ampliação e manutenção de creches e pré-escolas, bem como
aquisições de equipamentos, materiais pedagógicos e mobiliários adequados,
mediante diagnóstico referente aos espaços escolares destinados ao atendimento
e as peculiaridades das modalidades de ensino;
1.12. Buscar parcerias com as instituições de ensino superior e seus núcleos de
pesquisas para a construção de currículos e propostas pedagógicas de acordo com
as diretrizes nacionais vigentes e a realidade local.
META 2
Universalizar em regime de colaboração com o Estado e a União, o ensino
fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze)
anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos
concluam essa etapa na idade recomendada, até junho de 2024.
ESTRATÉGIAS;
2.1. Utilizar o Referencial Curricular do Ensino Fundamental, em regime de
colaboração com o Estado, até o segundo ano de vigência deste PME, com base
nas Diretrizes Curriculares Nacionais, e na implantação dos direitos e objetivos de
aprendizagem e desenvolvimento da base nacional comum curricular do Ensino
Fundamental e as especificidades socioculturais e geopolíticas tocantinenses,
contemplando a identidade cultural e as realidades das populações do campo e das
comunidades quilombolas, assegurada a perspectiva inclusiva;
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2.2. Criar mecanismos, em regime de colaboração com Estado, desde o primeiro
ano de vigência deste Plano, para acompanhamento individualizado dos alunos
(as) do Ensino Fundamental, articulados ao Projeto Político Pedagógico de cada
escola;
2.3. Criar mecanismos de sistema de gerenciamento escolar a partir do segundo
ano de vigência deste plano, em regime de colaboração com o Estado. Para
acompanhar e monitorar o acesso, a permanência, o aproveitamento escolar dos
alunos, bem como dos beneficiários de programas de transferência de renda;
2.4. Fortalecer a partir do segundo ano de vigência deste plano os mecanismos já
existentes para o acompanhamento, monitoramento do acesso, da permanência e
do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de
renda, bem como das situações de descriminação, preconceito e violência na
escola, visando ao estabelecimento, condições adequadas para o sucesso escolar
dos estudantes, em colaboração com as famílias, órgãos públicos de assistência
social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude em regime de
colaboração com a União e o Estado;
2.5. Buscar parcerias no primeiro ano de vigência deste plano, a rede de proteção
para a busca permanente de crianças e adolescentes que estejam fora da escola,
bem como buscar seus direitos em articulação com a União, Estado, Órgãos
Públicos de Assistência Social, Saúde e proteção à Infância, Adolescência e
Juventude;
2.6. Fomentar, em regime de colaboração com a União e o Estado, o
desenvolvimento de tecnologias aplicadas de maneira articulada, a organização do
tempo e das atividades didáticas entre a escola e o ambiente comunitário de toda
educação básica, considerando as especificidades da Educação Especial, Escolas
do Campo e das Comunidades Quilombolas;
2.7. Regulamentar e orientar a organização flexível do trabalho pedagógico, com
adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a identidade
cultural e as condições climáticas da região em parceria com a rede Estadual de
Ensino;
2.8. Viabilizar até o terceiro ano de vigência deste plano, a parceria das escolas
com instituições culturais, garantindo a oferta regular de atividades culturais dentro
e fora dos espaços escolares, e assegurar que as escolas se tornem Polos de
criação e difusão cultural;
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2.9. Incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das
atividades escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as
escolas e as famílias;
2.10. Garantir, em regime de colaboração com o Estado, a oferta do ensino
fundamental, em especial dos anos iniciais, para a população do campo e
quilombola, nas próprias comunidades;
2.11. Desenvolver formas alternativas de ofertar o ensino fundamental, até o
segundo ano de vigência deste plano, em consonância com o referencial curricular
do ensino fundamental, para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a
atividades de caráter itinerante e para alunos(as) que estejam em condição de
enfermidade e necessitando de atendimento hospitalar por tempo prolongado,
monitorando e avaliando a aplicabilidade destas estratégias;
2.12. Garantir a oferta de atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes
e de estímulo às habilidades, inclusive mediante certames e concursos em nível
estadual e nacional, bem como o desenvolvimento de atividades que estimulem as
habilidades culturais, artísticas e esportivas nas escolas, interligadas a um plano
de disseminação do desporto educacional, da cultura, da arte e do desenvolvimento
esportivo nacional;
2.13. Implantar até o segundo ano de vigência deste plano, programa específico de
correção de fluxo para estudantes em distorção do 1º (primeiro) ao 9º (nono) ano,
para que concluam essa etapa na idade recomendada, incluindo o atendimento aos
alunos de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos de idade que ainda permanecem neste
nível de ensino, em regime de colaboração com a rede municipal de ensino, a fim
de diminuir em 3% (três por cento) a distorção idade/série a cada ano;
2.14. Fomentar e executar a formação continuada de professores do ensino
fundamental por áreas e\ou disciplinas em conformidade com as diretrizes
curriculares nacionais e demanda municipal, em regime de colaboração com a rede
estadual de ensino;
2.15. Regulamentar em âmbito Municipal a Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008,
que determina, que a música deve ser conteúdo obrigatório em toda a educação
básica;
2.16. Estabelecer pacto Inter federativo entre União e Estado, para a
implementação do atendimento das necessidades educacionais específicas no
ensino fundamental, para as populações quilombolas no Município em seus
respectivos territórios educacionais;
2.17. Desenvolver, em regime de colaboração com o Estado, políticas para a
erradicação gradativa das turmas multisseriadas da educação básica, através da
unificação das escolas conforme a realidade do Município, garantindo a qualidade
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do processo ensino e aprendizagem, respeitando o ano de escolaridade e a faixa
etária do aluno;
2.18. Desenvolver tecnologias pedagógicas, incluindo adequação dos calendários
letivos que respeitem as atividades socioculturais e produtivas das comunidades
quilombolas e locais.
2.19. Ofertar para os alunos de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental o ensino de
Língua Estrangeira, de modo que os alunos adquiram conhecimentos básicos para
o ingresso no Ensino Fundamental da segunda fase.
META 3
Apoiar a universalização até 2016, o atendimento escolar para toda a população
de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até junho de 2024, a taxa líquida
de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento), em regime
de colaboração com o Estado e a União.
ESTRATÉGIAS:
3.1. Institucionalizar 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, música e
esporte, garantindo a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de
material didático específico, a formação continuada de professores e a articulação
com instituições acadêmicas, esportivas e culturais;
3.2. Executar o referencial curricular do ensino médio tendo como eixo estruturante
as dimensões do trabalho, da ciência, da tecnologia e da cultura, bem como as
temáticas da diversidade, tendo a pesquisa como um dos princípios pedagógicos e
consolidando em sua estrutura, componentes eletivos com abordagem
Interdisciplinar e contextualizada de maneira a torná-lo dinâmico, atrativo e
coerente com as demandas atuais, contemplando a identidade cultural e as
especificidades da educação escolar para a população do campo e comunidades
quilombolas, assegurada a perspectiva inclusiva;
3.3. Promover a participação de todos os professores em programas de formação
continuada de aperfeiçoamento de novas técnicas e metodologias inerentes ao
ensino médio, contidas nas políticas nacionais e/ou estaduais, contemplando as
temáticas da diversidade, as especificidades da educação escolar para a população
do campo e comunidades quilombolas;
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3.4. Estabelecer, até o segundo ano de vigência deste PME, um pacto estadual
pelo fortalecimento do ensino médio entre a SEDUC, as instituições de ensino
superior, as regionais de educação e 80% (oitenta por cento) das unidades de
ensino que trabalham com este nível de ensino com metas e responsabilidades
específicas para todos os parceiros, objetivando elevar os resultados da
aprendizagem no ensino médio;
3.5. Incentivar e garantir a participação no 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, bem como critério de acesso à educação
superior;
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 quilombolas e das pessoas com deficiência;
3.7. Buscar parcerias com Estado para promover cursos de preparação para o
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), destinado a população que está fora da
escola, para oportunizar à comunidade a continuidade de estudos, em parceria com
instituições de ensino superior que ofertam licenciaturas e outras instituições
públicas e privadas;
3.8. Implantar cursos técnicos integrados ao ensino médio, considerando estudos
de demanda e consultas às comunidades envolvidas, a partir dos arranjos
produtivos locais (territórios étnico raciais e etno educacionais), garantindo
recursos humanos, financeiros e de infraestrutura;
3.9. Promover a busca ativa da população de quinze a dezessete anos fora da
escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à
adolescência e à juventude;
3.10. Fomentar programas de educação e de cultura para a população urbana
/campo de jovens, na faixa etária de quinze a dezessete anos, e de adultos, com
qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e com
defasagem no fluxo escolar;
3.11. 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 toda
a demanda, de acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos (as);
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3.12. Estruturar e fortalecer as parcerias com as famílias e com órgãos públicos de
assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude para a realização
do acompanhamento e monitoramento do acesso e da permanência dos jovens de
programas de assistência e 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;
3.13. Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garantindo a
qualidade, para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de
caráter itinerante;
3.14. Fomentar, em regime de colaboração com a União e Estado, programas de
educação e de cultura, com qualificação social e profissional, para a população
urbana e do campo, de jovens, de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos de idade e de
adultos, que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar;
3.15. Estimular a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas
e científicas;
3.16. Desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garantindo a
qualidade para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de
caráter itinerante e para estudantes que estão em condição de enfermidade e de
atendimento hospitalar por tempo prolongado;
3.17. Implementar políticas de prevenção à evasão, motivada por preconceito ou
quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas
associadas de exclusão em parceria com as instituições de ensino superior, órgãos
públicos, privados e de proteção à adolescência e juventude;
3.18. Fomentar a participação dos adolescentes em programas, projetos,
concursos e cursos das áreas tecnológicas e científicas;
3.19. Elaborar programa de produção de material didático e de desenvolvimento de
currículos e programas específicos para o ensino médio nas comunidades
quilombolas, incluindo os conteúdos culturais correspondentes aos respectivos
povos quilombolas, observando o fortalecimento das práticas socioculturais;
3.20. Garantir, em regime de colaboração com a União e Estado, o acesso e
permanência do aluno no ensino médio, viabilizando transporte escolar acessível
com segurança, material didático pedagógico, laboratórios e biblioteca
informatizada com acervo atualizado, visando atender também as especificidades
das modalidades.
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META 4
Universalizar em regime de colaboração com o Estado e a União, assegurando
que a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, tenham acesso à
educação básica e ao atendimento educacional especializado, preferencialmente
na rede regular de ensino, com a garantia de sistema educacional inclusivo, de
salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados,
públicos ou conveniados.
ESTRATÉGIAS:
4.1. Assegurar a expansão de salas de recursos multifuncionais nas escolas
urbanas, até junho de 2024;
4.2. Contabilizar para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), as
matrículas dos estudantes da educação regular da rede pública que recebam
atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuízo
do cômputo dessas matrículas na educação básica regular e as matrículas
efetivadas, conforme o censo escolar;
4.3. Garantir na rede estadual e fomentar na rede municipal, um sistema
educacional inclusivo, cumprindo a legislação e normas vigentes no que se refere
ao quantitativo de alunos por sala, quando houver alunos com deficiências,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;
4.4. Promover no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento
escolar à demanda manifestada pelas famílias de crianças de zero a três anos com
deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades/superdotação, observando o que dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de
dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional;
4.5. Apoiar e assessorar os centros de Educação Infantil no Município durante a
vigência deste PME, quanto a universalização do atendimento educacional
especializado à demanda manifestada pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3
(três) anos de idade com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e
altas habilidades/superdotação, contribuindo com a política de educação inclusiva;
4.6. Fomentar ao longo deste PME a formação continuada de professores para o
atendimento educacional especializado de salas de recursos multifuncionais nas
escolas urbanas, do campo e de comunidades quilombolas;
4.7. Fomentar e executar, em regime de colaboração com o Estado e a União,
formação continuada na rede de ensino do Município de forma sistematizada até
junho de 2024;
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4.8. Garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou
conveniados, nas formas complementar e suplementar, todos os alunos com
deficiência,
transtornos
globais
do
desenvolvimento
e
altas
habilidades/superdotação, matriculados na rede pública de educação básica,
conforme necessidade identificada por meio de avaliação, ouvindo a família e o
aluno;
4.9. Regulamentar no âmbito Municipal a Lei Estadual nº 10.436 de 24 de abril de
2002 que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS), como meio legal de
comunicação e expressão oriundos de comunidades de pessoas surdas do Brasil
no Estado do Tocantins, até dezembro de 2015, garantindo o cumprimento do prazo
previsto no Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005, que se extinguirá em 22
de dezembro de 2015;
4.10. Estimular a criação de centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e
assessoria, articulados com instituições acadêmicas e integrados por profissionais
das áreas de saúde, assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o
trabalho dos professores da educação básica com os alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;
4.11. Garantir em regime de colaboração com a União, Estado e os Municípios, a
oferta gradativa da disciplina de LIBRAS no currículo das escolas das redes pública
e privada, na educação infantil, no ensino fundamental e médio, assegurando 100%
(cem por cento) do atendimento até junho de 2024;
4.12. Manter e ampliar programas suplementares que promovam a acessibilidade
nas instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos alunos com
deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível
e da disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia
assistiva, assegurando no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e
modalidades de ensino, a identificação dos alunos com altas
habilidades/superdotação;
4.13. Garantir a oferta de educação bilíngue, em LÍBRAS como primeira língua e
na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua, aos estudantes
surdos e com deficiência auditiva, em escolas e classes bilíngues e em escolas
inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto nº 5.626, de 22 de dezembro de 2005,
e dos arts. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência,
bem como a adoção do sistema braille para cegos e surdocegos;
4.14. Aderir e manter programas de capacitação tecnológica da população jovem e
adulta, direcionados para os alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, articulando os sistemas de
ensino, à rede federal de educação profissional, científica e tecnológica, as
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universidades, as cooperativas e as associações, por meio de ações de extensão
desenvolvidas em centros vocacionais de tecnologias assistivas que favoreçam a
efetiva inclusão social e produtiva dessa população;
4.15. Garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular
sob alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino
regular e o atendimento educacional especializado;
4.16. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao
atendimento educacional especializado, bem como da permanência e do
desenvolvimento escolar dos alunos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, beneficiários de programas de
transferência de renda, juntamente com o combate às situações de discriminação,
preconceito e violência, com vistas ao estabelecimento de condições adequadas
para o sucesso educacional, em colaboração com as famílias e com os órgãos
públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e a
juventude;
4.17. Fomentar 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 estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação;
4.18. Garantir e/ou especializar profissionais da educação para atender a demanda
dos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação, nas escolas públicas do sistema estadual e municipal,
garantindo o atendimento educacional especializado, profissionais de apoio e
professores auxiliares, tradutores e intérpretes de LIBRAS, guias-intérpretes para
surdocegos, professores de LIBRAS, prioritariamente surdos, professores
bilíngues, e apoiar as escolas quando solicitado;
4.19. Promover o desenvolvimento de 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/superdotação que requeiram medidas de
atendimento especializado;
4.21. Assegurar, em regime de colaboração com o Estado, o acesso e a
permanência com sucesso dos estudantes com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades/superdotação matriculados no ensino regular
da educação básica e superior;
4.22. Incentivar a inclusão nos cursos de licenciatura e 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,
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das teorias de aprendizagem e dos processos de ensino e aprendizagem
relacionados ao atendimento educacional de alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
META 5
Alfabetizar em regime de colaboração com o Estado e a União, todas as crianças,
no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do Ensino Fundamental.

ESTRATÉGIAS;
5.1. Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização nos anos iniciais do
ensino fundamental, em regime de colaboração com o Estado, articulando-os com
as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com qualificação e valorização dos
professores alfabetizadores e com apoio pedagógico específico a fim de garantir a
alfabetização plena de todas as crianças;
5.2. Garantir a oferta de formação continuada aos professores dos anos iniciais do
ensino fundamental das escolas públicas estaduais e municipais atendendo
também as especificidades da população do campo e comunidades quilombolas,
na perspectiva inclusiva, quando solicitado, em programas desenvolvidos pelo
Estado, assim como os disponibilizados pela União;
5.3. Garantir a aplicação efetiva de instrumentos de avaliação nacional periódica e
específica para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem
como criar os instrumentos municipais e estimular as escolas a criarem os
respectivos instrumentos de avaliação e monitoramento, durante todo o processo
de alfabetização, implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os
alunos até o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental, em regime de
colaboração com o Estado;
5.4. Divulgar as tecnologias educacionais existentes nas escolas para a
alfabetização de crianças, em regime de colaboração com o estado 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 educacionais abertos;
5.5. Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas
pedagógicas inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria
do fluxo escolar e a aprendizagem dos alunos, consideradas as diversas
abordagens metodológicas e sua efetividade;
5.6. Elaborar em regime de colaboração com o Estado, projetos de alfabetização
para alunos dos anos iniciais do ensino fundamental a partir de tecnologias
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educacionais, com metodologias e recursos específicos, assegurando a efetividade
da alfabetização, a melhoria da aprendizagem e do fluxo escolar, bem como o
desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras;
5.7. Ofertar durante a vigência deste PME, a alfabetização de crianças do campo,
quilombolas e de populações itinerantes, com a produção de materiais didáticos
específicos, e desenvolver instrumentos de acompanhamento que considerem a
identidade cultural das comunidades quilombolas;
5.8. Promover e estimular em parceria com a União, Estado e as IES, a formação
inicial e continuada de professores para a alfabetização de crianças, com o
conhecimento de novas tecnologias educacionais e práticas pedagógicas
inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-graduação stricto
sensu e ações de formação continuada de professores para a alfabetização;
META 6
Oferecer em regime de colaboração com o Estado e a União, 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 alunos da educação
básica.

ESTRATÉGIAS:
6.1. Instituir, até o final da vigência deste PME, em regime de colaboração com a
União e o Estado, programa para melhoria da estrutura física das unidades de
ensino, bem como a construção de 01 (uma) escola pública estadual e 01 (uma)
escola pública municipal, bem como, ampliação das escolas existentes com
padrões de qualidade que assegurem:
a) espaços e estruturas físicas/arquitetônicas, interagindo com o meio físico,
geográfico e social, com ambientes articulados e integrados, garantindo estruturas
físicas equilibradas, minimizando os impactos ambientais, sistemas de eficiência
energética, hidráulica e sanitária, considerando o conforto térmico e a iluminação
natural;
b) a utilização de tecnologias construtivas e adequadas;
c) mobiliários, equipamentos e utensílios adequados, prioritariamente em
comunidades pobres ou com crianças e jovens em situação de vulnerabilidade;
6.2. Instituir em regime de colaboração com o Estado e União, programa de
construção de escolas com padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para
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atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades pobres ou com
crianças em situação de vulnerabilidade social;
6.3 Promover durante a vigência deste PME a oferta, em parceria com o Estado,
de forma progressiva, de matrículas na educação em tempo integral, inclusive para
a população do campo e comunidades quilombolas com base em consulta prévia
e informada, considerando as peculiaridades locais, com estrutura curricular
própria, sendo:
a) ampliar a oferta, em média, de 1,5% ao ano;
b) ampliar e /ou adequar escolas estaduais em tempo integral, em média 3,18% ao
ano;
c) fomentar parcerias com os municípios para atender o percentual restante da
meta;
6.4. 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 alunos na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual
ou superior a sete horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação
progressiva da jornada de professores em uma única escola;
6.5. Implantar até o final do quarto ano de vigência deste PME em regime de
colaboração com a União, projetos de ampliação e reestruturação das escolas
públicas estaduais com jornada ampliada, em média, de 1,5% ao ano, garantindo:
permanência dos estudantes na escola;
a) a construção de quadras poliesportivas cobertas, salas de aula climatizadas,
laboratórios, espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, banheiros,
cozinhas, refeitórios;
b) a acessibilidade, a integração e a articulação dos ambientes físicos e
arquitetônicos adequados, que respeitem as identidades e especificidades da
demanda;
c) equipamentos e mobiliários, bem como produção de material didático e de
formação de recursos humanos, com medidas que otimizem o tempo de
permanência dos estudantes na escola;
6.6. Institucionalizar parcerias com instituições públicas e privadas de fomento à
diferentes espaços educativos, culturais, esportivos e científicos para estimular a
oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos
matriculados nas escolas públicas estaduais de educação básica;
6.7. Fomentar a articulação das escolas com os diferentes espaços educativos,
culturais e esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários,
bibliotecas, praças, parques, museus, teatros, cinemas e planetários;
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6.8. Orientar, acompanhar e buscar parcerias para a aplicação da gratuidade de
que trata o art. 13, da Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, para a oferta de
atividades de ampliação da jornada escolar dos alunos das escolas públicas
estaduais e municipais de educação básica;
6.9. Estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de
alunos 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;
6.10. Garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação na faixa
etária de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos de idade, assegurando atendimento
educacional especializado, complementar e suplementar ofertado em salas de
recursos multifuncionais da própria escola ou em instituições especializadas;
6.11. Orientar e executar 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 alunos das escolas da rede pública de educação básica, de forma
concomitante e em articulação com a rede pública de ensino;
6.12. Atender às escolas do campo e de comunidades quilombolas, na oferta de
educação em tempo integral, com base em consulta prévia e informada,
considerando as peculiaridades locais;
6.13. Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola,
direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado
com atividades recreativas, esportivas e culturais.
6.14. Assegurar aos profissionais da educação em tempo integral que trabalha em
regime de oito horas diárias 2 (duas) horas em livre docência ou optar pelo horário
corrido.
META 7
Fomentar em regime de colaboração com o Estado e a União, a qualidade da
educação básica em todas as etapas e modalidades, com melhoria do fluxo
escolar e da aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias nacionais para
o IDEB.
IDEB
2015
2017
2019
2021
Anos Iniciais do Ensino Fundamental

5,2

5,5

5,7

6,0

Anos Finais do Ensino Fundamental

4,7

5,0

5,2

5,5

Ensino Médio

4,3

4,7

5,0

5,2
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ESTRATÉGIAS:
7.1. Fomentar, em regime de colaboração com a União e Estado, o
desenvolvimento, seleção, certificação e divulgação de tecnologias educacionais
para toda educação básica e incentivar práticas inovadoras que assegurem a
melhoria do fluxo escolar e a aprendizagem, garantindo a diversidade de métodos
e propostas pedagógicas, com preferência para recursos educacionais abertos e
softwares livres, bem como o acompanhamento dos resultados;
7.2. Estabelecer e implantar mediante pactuação inter federativa, diretrizes
pedagógicas para a educação básica e a base nacional comum dos currículos, com
direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento dos alunos para cada ano
do ensino fundamental e médio, respeitando a diversidade regional, estadual e
local;
7.3. Estabelecer e implantar, políticas de instrumentalização das unidades de
ensino para a oferta da educação profissional e técnica de nível médio, na rede
pública, a fim de possibilitar um ensino compatível com o perfil do egresso proposto
nas diretrizes do curso;
7.4. Assegurar que:
a) no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por cento) dos
alunos do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente
de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e
desenvolvimento de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos,
o nível desejável;
b) no último ano de vigência deste PME, todos os 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;
7.5. Implantar e equipar, em regime de colaboração com a União, Estado e o
Município, laboratórios por área de conhecimento, garantindo recursos para a
manutenção, funcionamento e formação dos profissionais da educação, nas
unidades de ensino públicos, que ofertam educação básica:
a) até o quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 40% (quarenta por cento)
das escolas que atendem anos finais do ensino fundamental e 60% (sessenta por
cento) do ensino médio;
b) até o último ano de vigência deste PME, 80% (oitenta por cento) das escolas que
atendem anos finais do ensino fundamental;
c) até o último ano de vigência deste PME, 100% (cem por cento) das escolas que
atendem o ensino médio;
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7.6. Constituir em colaboração entre a União, Estados, Distrito Federal e o
Município, um conjunto nacional de indicadores de avaliação institucional com base
no perfil do alunado e do corpo de profissionais da educação, nas condições de
infraestrutura das escolas, nos recursos pedagógicos disponíveis, nas
características da gestão e em outras dimensões relevantes, considerando as
especificidades das modalidades de ensino;
7.7. Induzir processo contínuo de auto avaliação das escolas de educação básica,
por meio da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões
a serem fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a
melhoria contínua da qualidade educacional, a formação continuada dos
profissionais da educação e o aprimoramento da gestão democrática;
7.8. 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 e profissionais de serviços e apoio
escolares, à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à
melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar;
7.9. Orientar, acompanhar e avaliar, em regime de colaboração com o Estado, as
Unidades de Ensino com IDEB abaixo da média nacional, quanto à prestação de
assistência pedagógica e financeira disponibilizada pela União;
7.10. Desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação
especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos;
7.11. Implantar uma política de avaliação da aprendizagem para a reformulação
dos processos contínuos da escola, a fim de equalizar a metodologia utilizada nas
avaliações internas em consonância com as avaliações externas, bem como o uso
dos seus resultados para a melhoria dos processos e práticas pedagógicas;
7.12. Orientar as políticas das redes e sistemas de ensino, de forma a buscar atingir
as metas do Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices
e a média nacional, garantindo equidade da aprendizagem e reduzindo pela
metade, até o último ano de vigência deste PME, as diferenças entre as médias
dos índices do Estado e do Município;
7.13. Implantar até o segundo ano de vigência deste PME, em colaboração com os
conselhos de controle social, uma política de avaliação da gestão dos recursos
financeiros destinados à educação básica das Escolas Públicas Municipais;
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7.14. Fixar, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos
indicadores do sistema nacional de avaliação da educação básica e do Ideb,
relativos às escolas, às redes públicas de educação básica e aos sistemas de
ensino da União, do Estado, do Distrito Federal e do Município, assegurando a
contextualização desses resultados, com relação a indicadores sociais relevantes,
como os de nível socioeconômico das famílias dos alunos, e a transparência e o
acesso público às informações técnicas de concepção e operação do sistema de
avaliação;
7.15. Aplicar os indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação
especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos,
disponibilizados pela União, e instituir indicadores estaduais e municipais quando
necessário;
7.16. Incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias
educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e
incentivar práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo
escolar e a aprendizagem, assegurando 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;
7.17. Garantir em regime de colaboração com a União e o Município, transporte
escolar, preferencialmente intracampo, gratuito para todos os estudantes da
educação do campo, das comunidades quilombolas, 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,
visando a redução da evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de
cada situação local;
7.18. Desenvolver em parceria com as instituições de ensino superior, pesquisas
de modelos alternativos de atendimento escolar para a população do campo, que
considerem as especificidades locais e as boas práticas nacionais e internacionais;
7.19. Universalizar em regime de colaboração com a União, até o quinto ano de
vigência deste PME, o acesso à rede mundial de computadores em banda larga de
alta velocidade e ampliar progressivamente, até junho de 2024, a relação
computador/estudante nas escolas da rede pública de educação básica,
promovendo a utilização pedagógica das tecnologias da informação e da
comunicação, garantindo também, a universalização das bibliotecas, com acesso
à internet;
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7.20. Assegurar a autonomia administrativa e financeira da gestão escolar mediante
transferência direta de recursos financeiros à escola pública estadual e municipal,
garantindo a participação da comunidade escolar no planejamento e na aplicação
dos recursos, visando à ampliação da transparência e o efetivo desenvolvimento
da gestão democrática;
7.21. Assegurar em regime de colaboração com a União e o Estado, a ampliação
de programas e ações de atendimento ao estudante, em todas as etapas e
modalidades da educação básica, por meio de programas suplementares de
material didático-escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde;
7.22. Assegurar em regime de colaboração com a União e o Estado, 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 alunos a espaços adequados para a prática esportiva, a bens
culturais, artísticos, equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício
escolar, garantir a acessibilidade às pessoas com deficiência;
7.23. Prover em regime de colaboração com a União, equipamentos e recursos
tecnológicos digitais para utilização pedagógica em todas as escolas públicas
estaduais e municipais, garantindo recursos financeiros para manutenção dos
equipamentos e formação dos profissionais da educação, considerando a
disponibilidade de internet ofertada pelos órgãos competentes;
7.24. Institucionalizar e manter em regime de colaboração, programa nacional de
reestruturação e aquisição de equipamentos para escolas públicas, visando à
equalização regional das oportunidades educacionais;
7.25. Garantir o cumprimento dos parâmetros de qualidade dos serviços da
educação básica, elaborados pela União e o Estado, a serem utilizados como
referência para infraestrutura das escolas, recursos pedagógicos, entre outros
insumos relevantes, bem como instrumento para adoção de medidas para a
melhoria da qualidade do ensino;
7.26. 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
para a universalização das bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a
redes digitais de computadores, inclusive a internet;
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7.27. Melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações de
aprendizagem no programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA),
alcançando a média nacional em Matemática, Leitura e Ciências até 2021;
7.28. Informatizar integralmente em regime de colaboração com a União, até junho
de 2024, a gestão da SEMEC (escolas públicas municipais, de educação e sede),
bem como desenvolver programa estadual/nacional de formação inicial e
continuada para o pessoal técnico;
7.29. Garantir em parceria com órgãos governamentais e não-governamentais,
políticas de prevenção e enfrentamento de todas as formas de violências,
discriminação, preconceito e exploração sexual e do trabalho de crianças, jovens,
adultos e idosos para promover a construção da cultura de paz e não violência,
assegurando um ambiente dotado de segurança para a comunidade escolar;
7.30. Garantir nos currículos escolares, conteúdos sobre a história e as culturas
afro-brasileira e quilombolas e implementar ações educacionais, nos termos da
legislação vigente, assegurando-se a implementação das respectivas diretrizes
curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação
para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e a
sociedade civil;
7.31. Implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes
e jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua,
assegurando os princípios da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da
Criança e do Adolescente);
7.32. Criar e fortalecer na SEMEC em parceria com a DRE e SEDUC, até o quarto
ano de vigência deste PME, um setor de educação escolar quilombola, com
orçamento e recursos humanos necessários, para a implantação das diretrizes
curriculares nacionais específicas para essa modalidade e de políticas de formação
continuada, bem como o atendimento em todos os níveis e modalidades de ensino;
7.33. Consolidar a educação escolar no campo de populações tradicionais, de
populações itinerantes e de comunidades 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,
considerada 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 portuguesa; a reestruturação e a aquisição de
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equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e continuada de
profissionais da educação; e o atendimento em educação especial;
7.34. Divulgar e garantir a aplicação dos conteúdos específicos relativos à cultura
afrodescendente do Brasil e do Tocantins, nos termos da Lei nº 10.639, de 9 de
janeiro de 2003, por meio de ações colaborativas com fóruns de educação para a
diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e com a
sociedade civil;
7.35. Mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação
formal com experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que
a educação seja assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle
social sobre o cumprimento das políticas públicas educacionais;
7.36. Promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local
e nacional, com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência
social, esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às
famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional;
7.37. Assegurar por meio de Termo de Cooperação Técnica, a articulação entre os
órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da educação, o atendimento aos
alunos da rede escolar pública de educação básica por meio de ações de
prevenção, promoção e atenção à saúde;
7.38. Estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção,
prevenção, atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e
emocional dos profissionais da educação, como melhoria das condições de
trabalho e da qualidade educacional;
7.39. Promover políticas públicas de incentivo à leitura, contemplando formação de
leitores e a capacitação de professores, e os profissionais atuantes nas bibliotecas
e agentes da comunidade para atuar como mediadores da leitura, de acordo com
a especificidade das diferentes etapas do desenvolvimento e da aprendizagem;
7.40. Fortalecer com a colaboração técnica e financeira da União, em articulação
com o sistema nacional de avaliação, os sistemas estaduais de avaliação da
educação básica, com participação, por adesão, da rede municipal de ensino, para
orientar as políticas públicas e as práticas pedagógicas, com o fornecimento das
informações às escolas e à sociedade;
7.41. Apoiar a implantação no âmbito municipal, em articulação com a União e o
Estado, o programa nacional de formação de professores e de estudantes para
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promover e consolidar política de preservação da cultura e memória regional,
municipal e local, em parcerias com órgãos competentes;
7.42. Garantir em regime de colaboração com o Estado, a regulação e a supervisão
da oferta da educação básica, inclusive pela iniciativa privada, de forma a garantir
a qualidade e o cumprimento da função social da educação;
7.43. Instituir em articulação com o Estado e o Distrito Federal, programa nacional
de formação de professores e de alunos para promover e consolidar política de
preservação da memória nacional;
7.44. Estabelecer políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho
no IDEB, de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da
comunidade, através de premiações;
7.45. Promover progressivamente a superação das desigualdades educacionais,
até junho de 2024, a partir da melhoria de indicadores de acesso, permanência e
condições da oferta educativa das populações discriminadas e/ou dos territórios
com baixos indicadores sociais e educacionais, bem como contribuir para o
enfrentamento dos fatores que causam a marginalização educacional;
7.46. Garantir a expansão da educação fiscal, financeira e de trânsito, por meio da
transversalidade no currículo da educação básica e em todas as modalidades, em
parceria com diferentes setores do governo e instituições privadas, a fim de
fortalecer a reflexão social;
7.47. Garantir a realização de diagnóstico situacional e sociocultural nas
comunidades quilombolas, certificadas pela Fundação Cultural Palmares, para o
desenvolvimento de políticas públicas educacionais;
7.48. Garantir a oferta de alimentação escolar visualizando a reestruturação das
cozinhas das escolas municipais e estaduais, buscando sua adequação aos
padrões de qualidade exigidos, teste de aceitabilidade a inserção de itens como
frutas, verduras e aquisição da produção da agricultura familiar;
7.49. Estabelecer em regime de colaboração entre a União e o Estado, linha de
financiamento destinado à reestruturação, aquisição de equipamentos e material
didático.
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META 8
Apoiar em regime de colaboração com o Estado e a União, a elevação da
escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de
modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo até junho de 2024, para
as populações do campo, da região de menor escolaridade no Município e dos
25% (vinte e cinco por cento) mais pobres, e igualar a escolaridade média entre
negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística - IBGE.

ESTRATEGIAS;
8.1. Institucionalizar em regime de colaboração com a União e o Estado, até o
terceiro ano de vigência do PME, programas e desenvolver tecnologias para
correção de fluxo, para acompanhamento pedagógico individualizado e para
recuperação e progressão parcial, bem como priorizar alunos com rendimento
escolar defasado e as especificidades dos segmentos populacionais considerados;
8.2. Garantir e/ou implementar em regime de colaboração com o Estado,
programas de educação de jovens e adultos, inclusive para a população do campo,
comunidades quilombolas, que estejam fora da escola e com defasagem idadesérie, associados a outras estratégias que garantam a continuidade da
escolarização, após a alfabetização;
8.3. Fortalecer a divulgação e o apoio em regime de colaboração com a União e o
Estado, ao acesso a exames de certificação de conclusão dos ensinos fundamental
e médio;
8.4. Promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos
populacionais considerados excluídos, em parceria com as áreas de assistência
social, saúde e proteção à juventude;
8.5. Implementar programa de adequação e reordenamento de políticas estaduais
que garantam a aplicação da pedagogia da alternância, com metodologia e
currículo que garantam o desenvolvimento dos direitos e objetivos da
aprendizagem, bem como as especificidades regionais, locais, sociais e culturais,
respeitando o tempo e os espaços.
8.6. Promover em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o
acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos para os
segmentos populacionais considerados, identificar motivos de absenteísmo e
colaborar com os Estados, o Distrito Federal e o Município para a garantia de
frequência e apoio à aprendizagem, de maneira a estimular a ampliação do
atendimento desses estudantes na rede pública regular de ensino;
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8.7. Promover busca ativa de jovens fora da escola pertencentes aos segmentos
populacionais considerados, em parceria com as áreas de assistência social, saúde
e proteção à juventude.
META 9
Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para
98,5% até 2021 e, até junho de 2024, universalizar a alfabetização e reduzir
em 60% (sessenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional, em regime de
colaboração com o Estado e a União.

ESTRATÉGIAS;
9.1. Instituir um comitê para a redução do analfabetismo no município, implantando
sistemática de acompanhamento e monitoramento do analfabetismo;
9.2. Implementar em regime de colaboração com a União e o Estado, ações de
mobilização e desenvolvimento da alfabetização de jovens e adultos com garantia
de continuidade da escolarização;
9.3. Realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio
incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e
adultos;
9.4. Mapear em regime de colaboração com o Estado, a população acima de 15
(quinze) anos de idade, que estão fora da escola, para identificar a demanda por
vagas na educação de jovens e adultos, considerando aqueles que não concluíram
o ensino fundamental e médio;
9.5. Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de
continuidade da escolarização básica;
9.6. Promover chamadas públicas regulares para educação de jovens e adultos,
promovendo a busca ativa em regime de colaboração em parceria com
organizações da sociedade civil;
9.7. Estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos
empregadores, públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a
compatibilização da jornada de trabalho dos empregados com a oferta das ações
de alfabetização e de educação de jovens e adultos;
9.8. Realizar avaliação por meio de exames específicos, que permita aferir o grau
de alfabetização de jovens e adultos com mais de quinze anos de idade;
9.9. Garantir o acesso de Jovens e Adultos as Tecnologias da Informação e
Comunicação – TICs no ambiente escolar;

Página 111 de 129
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MATEIROS - TO

9.10. Fomentar a produção de material didático especifica para EJA, bem como,
metodologias diferenciadas para o desempenho dos alunos dessa modalidade;
9.11. Executar ações de atendimento ao estudante da educação de jovens e
adultos por meio de programas suplementares de transporte escolar, alimentação
e saúde, inclusive atendimento oftalmológico e fornecimento gratuito de óculos, em
articulação com a área da saúde;
9.12. Implementar a avaliação por meio de exames específicos, que permita aferir
o grau de alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade;
9.13. Assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino
fundamental e médio, assegurando a formação específica dos professores e
implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração;
9.14. Apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens
e adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades
específicas desses alunos;
9.15. Implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e
adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal
e para os alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação, articulando com as instituições de ensino superior, a
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica as cooperativas
e as associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em centros
vocacionais com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão social e
produtiva dessa população;
9.16. Considerar nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos
idosos, com vistas à promoção da erradicação do analfabetismo, ao acesso a
tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à
implementação de programas de valorização e compartilhamento dos
conhecimentos e experiência dos idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento
e da velhice nas escolas.
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META 10
Apoiar em regime de colaboração com o Estado e a União, com base em suas
competências constitucionais e legais a oferta de no mínimo, 25% (vinte e cinco
por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos
fundamental e médio, na forma integrada à educação profissional.
ESTRATÉGIAS;
10.1. Ofertar programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à
conclusão do ensino fundamental e à formação profissional inicial em parceria com
os sistemas “S” de forma a estimular a conclusão da educação básica;
10.2. Fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação
profissional, por meio de cursos de iniciação a qualificação profissional, para o
público da educação de jovens e adultos em parceria com os sistemas “S” e
considerando as especificidades das populações itinerantes, do campo e das
comunidades quilombolas;
10.3. Ofertar às matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a
formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, em
parceria com os sistemas “S” (SENAI, SESC, SENAR, SEBRAE, SESI, SENAC,
etc), objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador;
10.4. Implementar em regime de colaboração com a União, programa de
reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à expansão e à melhoria da
rede física das escolas públicas que atuam na educação de jovens e adultos
integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com
deficiência;
10.5. Ofertar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e
baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos
articulada à educação profissional;
10.6. Implantar o referencial curricular da educação de jovens e adultos, até o
terceiro ano de vigência do PME, garantindo a diversificação curricular da educação
de jovens e adultos, 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, da cultura e cidadania, de forma a organizar o
tempo e os espaços pedagógicos adequados às características desses alunos;
10.7. Fomentar 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 docentes das redes públicas que atuam
na educação de jovens e adultos articulada à educação profissional;
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10.8. Estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos,
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, da cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o
espaço pedagógicos adequados às características desses alunos;
10.9. Viabilizar recursos financeiros para produção de material didático e formação
continuada de profissionais de educação da rede pública, bem como garantir
incentivo financeiro, em forma de bolsa, aos servidores da educação, autores de
produção de material didático e aos formadores da formação continuada;
10.10. Implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e
adultos trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos
de formação inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio;
META 11
Apoiar a elevação das 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, em regime de colaboração com o
Estado e a União.

ESTRATÉGIAS;
11.1. Oferecer em parceria com a União e o Estado, cursos de educação
profissional técnica de nível médio e cursos de formação inicial e continuada, na
forma presencial, semipresencial e a distância, com a finalidade de ampliar a oferta
e democratizar o acesso e permanência à educação profissional pública e gratuita,
assegurado padrão de qualidade;
11.2. Implantar em parceria com o setor produtivo público e privado, políticas/ ações
que possibilitem aos egressos dos cursos técnicos a inserção no mundo do
trabalho;
11.3. Fomentar em parceria com órgãos governamentais e não governamentais, a
expansão de campo de estágio na educação profissional técnica de nível médio,
preservando o seu caráter pedagógico, integrado ao itinerário formativo do
estudante, visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional,
à contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude;
11.4. Implantar em regime de colaboração com a União, até o segundo ano de
vigência do PME, programa de reconhecimento de saberes adquiridos em
processos formais e não formais de ensino e aprendizagem, para fins de
certificação profissional em nível técnico;
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11.5. Ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de
certificação profissional em nível técnico;
11.6. Institucionalizar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional
técnica de nível médio das escolas públicas municipais e estaduais;
11.7. Garantir a oferta do ensino médio integrado à educação profissional gratuito
para a população do campo, comunidades quilombolas, levando em conta as
peculiaridades e potencialidades desta população;
11.8. Garantir o acesso e permanência às pessoas com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação a educação
profissional técnica de nível médio;
11.9. Elevar em parceria com o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia
do Tocantins (IFTO), gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos
de nível médio da educação profissional da rede de ensino a 90% (noventa por
cento), e elevar os cursos presenciais a relação de alunos por professor para 20
(vinte), até junho de 2024;
11.10. Expandir o atendimento do ensino médio gratuito integrado à formação
profissional para as populações do campo e para as comunidades quilombolas, de
acordo com os seus interesses e necessidades;
11.11. Garantir em regime de colaboração com o Estado e União, que todos os
estudantes das escolas de educação profissional, pertencentes ao sistema
municipal e estadual de ensino, estejam inseridos no sistema nacional de
informação profissional, articulando a oferta de formação das instituições
especializadas em educação profissional aos dados do mercado de trabalho e às
consultas promovidas em entidades empresariais e de trabalhadores;
11.12. Ofertar educação profissional técnica de nível médio para as pessoas com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação;
11.13. Elevar gradualmente o investimento em programas de assistência estudantil
e mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições
necessárias à permanência dos estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de
nível médio;
11.14. Reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais no acesso e
permanência na educação profissional técnica de nível médio, inclusive mediante
a adoção de políticas afirmativas, na forma da lei;
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META 12
Apoiar e estimular, em regime de colaboração com o Estado e a União, a
elevação 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.

ESTRATÉGIAS;
12.1. Mapear a demanda e ampliar a oferta de formação de pessoal de nível
superior considerando as necessidades do desenvolvimento do município, a
inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica;
12.2. Garantir a continuidade e a ampliação da oferta de vagas na educação
superior pública por meio da implantação de curso de graduação presencial,
semipresencial, e a distância considerando as necessidades locais;
12.3. Aprimorar em regime de colaboração com o Estado e União a capacidade
instalada da estrutura física e de recursos humanos do Polo da Universidade Aberta
do Brasil pertencentes ao sistema estadual e federal, mediante ações planejadas e
coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação;
12.4. Otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos
das instituições públicas de educação superior, mediante ações planejadas e
coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação;
12.5. Elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação
presenciais nas instituições públicas pertencentes ao sistema estadual para 90%
(noventa por cento), e ofertar no mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos
elevando a relação de estudantes por professor para 18 (dezoito), mediante
estratégias de aproveitamento de créditos e inovações acadêmicas que valorizem
a aquisição de competências de nível superior;
12.6. Apoiar a ampliação das ofertas de vagas, por meio da expansão e
interiorização da Rede Federal de Educação Superior, Profissional, Científica e
Tecnológica através 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 micros e
mesorregiões definidas pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE), uniformizando a expansão no território nacional;
12.7. Implementar em regime de colaboração com a União e Estado, políticas de
inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos alunos de instituições públicas, de
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educação superior e beneficiários 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, afrodescendentes, população do campo, quilombolas e de alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, de forma
a apoiar seu sucesso acadêmico;
12.8. Fomentar a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente
para a formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas de
ciências e matemática, bem como para atender ao défice de profissionais em áreas
específicas;
12.9. Assegurar no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares
exigidos para a graduação em programas e projetos de extensão universitária,
orientando sua ação prioritariamente, para áreas de grande pertinência social;
12.10. Desenvolver em parceria com instituições públicas e privadas, programa
para a oferta de estágio como parte da formação na educação superior;
12.11. Assegurar condições de acessibilidade nas instituições de educação
superior, na forma da legislação;
12.12. Fomentar estudos e pesquisas, em regime de colaboração com a União, que
analisem a necessidade de articulação entre formação, currículo, pesquisa e o
mundo do trabalho, considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais
do Estado;
12.13. Mapear a demanda e fomentar 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 Estado, a
inovação tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica;
12.14. Fomentar estudos e pesquisas que analisem a necessidade de articulação
entre formação, currículo, pesquisa e o mundo do trabalho, considerando as
necessidades econômicas, sociais e culturais do país;
12.15. Institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências
bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, assegurando a
acessibilidade às pessoas com deficiência;
12.16. Consolidar e ampliar 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;
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12.17. Fortalecer em regime de colaboração com a União e Estado, processos
seletivos nacionais, estaduais e municipais para acesso à educação superior como
forma de superar exames vestibulares isolados;
12.18. Criar mecanismos para ocupar as vagas ociosas em cada período letivo na
educação superior pública;
12.19. Estimular a expansão e reestruturação das instituições de educação superior
estaduais, cujo ensino seja gratuito, por meio de apoio técnico e financeiro do
governo federal, mediante termo de adesão à 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;
12.20. Reestruturar com ênfase na melhoria de prazos dos atos autorizativos e
qualidade da decisão, no prazo de 2 (dois) anos, os procedimentos adotados na
área de avaliação, regulação e supervisão, em relação aos processos de
autorização de cursos e instituições, de reconhecimento ou renovação de
reconhecimento de cursos superiores e de credenciamento ou recredenciamento
de instituições, no âmbito do Sistema Estadual de Educação;
12.21. Fortalecer as redes físicas de laboratórios multifuncionais das IES e ICTs
nas áreas estratégicas definidas pela política e estratégias nacionais de ciência,
tecnologia e inovação.
META 13
Apoiar e estimular, a elevação da qualidade da educação superior e ampliação
da proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no
conjunto do sistema de educação superior para 75% (setenta e cinco por cento),
sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores, em regime
de colaboração com o Estado e a União.

ESTRATÉGIAS;
13.1. Buscar em parcerias com as IES oferta de cursos de graduação voltados para
área da educação superior;
13.2. Elevar o padrão de qualidade dos Polos de Educação a Distância,
direcionando sua atividade, de modo que realizem, efetivamente, pesquisa
institucionalizada, articulada a programas de pós-graduação stricto sensu;
13.3. Estimular a qualificação dos Pós-graduados das instituições de ensino
superior conforme a demanda do Município;
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13. 4. Apoiar a reforma curricular dos cursos de licenciatura, assegurando o foco
no aprendizado, com carga horária para formação geral, especifica, didática,
incorporando as tecnologias e iniciação cientifica como componente curricular;
13.5. Estimular as instituições de ensino superior a oferecer a formação inicial e
continuada dos profissionais técnico administrativos da educação superior;
13.6. Fomentar, em colaboração com as instituições de ensino superior do Estado
do Tocantins, a oferta de cursos e programas especiais para assegurar formação
específica e/ou em licenciatura intercultural e/ou pedagogia, com formação em
serviço;
13.7. Fomentar mecanismos que possam fortalecer e ampliar as parcerias da
SEDUC com instituições de ensino superior que já ofertam pós-graduação lato
sensu e stricto sensu aos profissionais do Município.
META 14
Fomentar, em regime de colaboração com o Estado e a União, a elevação
gradual do número de matrículas na pós-graduação stricto sensu, formando
mestres e doutores, de modo a atingir a meta do PNE.

ESTRATÉGIAS;
14.1. Estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e as agências estaduais de
fomento à pesquisa;
14.2. Apoiar em regime de colaboração com a União, a oferta de cursos de pósgraduação stricto sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e tecnologias
de educação a distância;
14.3. Apoiar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais, regionais e
favorecer o acesso das populações do campo e das comunidades quilombolas a
programas de mestrado e doutorado;
14.4. 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;
14.5. Estimular a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de
recursos humanos que valorize a diversidade regional e a biodiversidade do
cerrado, bem como a gestão de recursos hídricos para mitigação dos efeitos da
seca e geração de emprego e renda na região;
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META 15
Garantir, em regime de colaboração entre a União, o Estado, o Distrito Federal e
o Município, no prazo de 1 (um) ano de vigência do PME, a implementação da
política nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os
incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996,
assegurado que todos os professores da educação básica possuam formação
específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de
conhecimento em que atuam.
ESTRATÉGIAS;
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, por parte de instituições públicas e comunitárias de
educação superior existentes no Estado e Município, e definir obrigações
recíprocas entre os partícipes;
15.2. Articular, acompanhar e divulgar a oferta de cursos de formação inicial
docente, constituindo banco de dados e informações de cursos
ofertados/concluídos de formação inicial que atendam as demandas locais
(Município e Estado), por instituições públicas credenciadas, nas modalidades
presencial e a distância, visando a redução satisfatória das referidas demandas;
15.3. Consolidar 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;
15.4. Elaborar anualmente o plano estratégico de formação docente com base nas
demandas identificadas e na pactuação de ofertas e vagas junto às instituições de
ensino superior credenciadas, nas modalidades presencial e a distância;
15.5. Ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes
matriculados em cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de
profissionais para atuar no magistério da educação básica;
15.6. Articular discussões interinstitucionais sobre a reforma dos currículos dos
cursos de licenciatura que privilegiem o atendimento às demandas dos novos
sujeitos para a formação docente, com foco no aprendizado, integrando as
demandas e necessidades da educação básica, de modo a permitir aos
graduandos as qualificações necessárias para conduzir o processo pedagógico dos
alunos, combinando a formação geral e a específica com a prática didática;

Página 120 de 129
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MATEIROS - TO

15.7. Incentivar os profissionais a utilizar a plataforma eletrônica na busca de
ofertas e matrículas em cursos de formação inicial e continuada de profissionais da
educação, bem como para divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos;
15.8. Orientar para que sejam garantidas, com base na legislação vigente, as
condições de permanência e conclusão dos professores nos cursos de licenciaturas
vinculados a programas de formação de docente, nos períodos de estudos
presenciais de formação inicial primeira e/ou segunda licenciaturas ou formação
pedagógica de acordo com o que estabelece o Decreto nº 6.775, de 29 de janeiro
de 2009, da Presidência da República;
15.9. Fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológico de nível
superior, destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação dos
profissionais da educação de outros segmentos além do magistério;
15.10. Estimular parceria com instituições de ensino superior para participação dos
profissionais da educação em núcleos de pesquisa, com vistas à produção de
textos científicos e materiais didáticos pedagógicos voltados para a educação
básica;
15.11. Instituir e manter, em parceria com instituições de ensino superior,
programas de formação inicial e continuada, pós-graduação lato e stricto sensu
para pessoal docente, equipe gestora das unidades de ensino, gestores e técnicos
da SEMEC e regionais de educação, utilizando metodologias, recursos e
tecnologias de educação a distância, a fim de consolidar processos de certificação
conforme a legislação vigente;
15.12. Valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de
nível médio e superior dos profissionais da educação, visando ao trabalho
sistemático de articulação entre a formação acadêmica e as demandas da
educação básica;
15.13. Implementar cursos e programas especiais para assegurar formação
específica na educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes
com formação de nível médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados
em área diversa da de atuação docente, em efetivo exercício;
15.14. Desenvolver em regime de colaboração com a União e o Estado, formação
docente para profissionais experientes, a fim de ofertar a formação inicial e
continuada com as devidas certificações, com ênfase na área de atuação e nas
questões didáticas para a formação pedagógica;
15.15. Fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e áreas de atuação,
dos profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério;
15.16. Desenvolver em regime de colaboração com a União, formação docente
para profissionais das áreas específicas da educação profissional que atuam nas
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escolas, a fim de ofertar a formação inicial, continuada e certificações didáticas
pedagógicas, na área de atuação, para garantir a formação pedagógica adequada;
15.17. Implantar, no prazo de um ano de vigência desta lei, política nacional,
estadual e municipal de formação continuada para os profissionais da educação de
outros segmentos que não os do magistério, construída em regime de colaboração
entre os entes federados;
15.18. Instituir programa de concessão de bolsas de estudos em parceria com a
União e o Estado para que os professores 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;
15.19. Desenvolver 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.
META 16
Garantir em regime de colaboração com o Estado e a União, a formação em nível
de pós-graduação de 50% (cinquenta por cento) dos professores da educação
básica, até junho de 2024, e garantir a todos os profissionais da educação básica
formação continuada em sua área de atuação, considerando as necessidades,
demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.
ESTRATÉGIAS;
16.1. Realizar, em regime de colaboração com Estado e a União, o planejamento
estratégico para dimensionamento da demanda por formação continuada e
fomentar a respectiva oferta por parte das instituições públicas de educação
superior, de forma orgânica e articulada às políticas de formação do Estado, do
Distrito Federal e do Município;
16.2. Adquirir por meio de programas, biblioteca na escola, composição de acervo
de obras didáticas, paradidáticas, literatura de dicionários, e programa específico
de acesso a bens culturais, incluindo obras e materiais produzidos em libras e em
braile, sem prejuízo de outros, a serem disponibilizados para os professores e
alunos da rede pública de educação básica, favorecendo a construção do
conhecimento e a valorização da cultura e da investigação;
16.3. Divulgar e fomentar o portal eletrônico para subsidiar a atuação dos
professores da educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos
e pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível;
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16.4. Fortalecer a formação dos professores 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.
META 17
Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação
básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais
profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência
deste PME, em regime de colaboração com o Estado e a União.
ESTRATÉGIAS;
17.1. Constituir por iniciativa do Ministério da Educação, até o final do primeiro ano
de vigência deste PME, fórum permanente, com representação da União, do
Estado, do Distrito Federal, do Município e dos trabalhadores da educação, para
acompanhar as deliberações do Fórum Nacional Permanente para
acompanhamento das atualizações progressiva do valor do piso salarial nacional
para os profissionais do magistério público da educação básica;
17.2. Ofertar com base no último edital, o quantitativo de concessão de licenças
remuneradas para afastamento profissional aos professores aprovados em cursos
de pós-graduação stricto sensu, no decorrer da vigência deste PME, garantindo
formação compatível com sua área de graduação, atuação e progressão em
carreira, sendo:
a) até o segundo ano da vigência do PME, garantir 10 (dez) números de vagas
para mestrado e de 5 (cinco) números de vagas para doutorado;
b) a partir do quinto ano de vigência do PME, aumentar de 10 (dez) para 20 (vinte)
o número de vagas para mestrado e de 5 (cinco) para 7 (sete) o número de vagas
para doutorado;
17.3. 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 pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE);
17.4. Fomentar em parceria com a União, o Estado e instituições de ensino
superior, mecanismos de apoio e mobilização junto às escolas, para estimular o
interesse e ingresso em cursos de licenciaturas dos alunos das escolas públicas;
17.5. Implementar no âmbito da União, do Estado, do Distrito Federal e do
Município, planos de carreira para os profissionais do magistério das redes públicas
de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei nº 11.738, de 16
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de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho
em um único estabelecimento escolar;
17.6. Instituir rede de formadores em educação, com a finalidade de
credenciamento de profissionais que possuam competência técnica comprovada
para professores, gestores e técnicos, visando atuação em programas e projetos
de formação continuada, presencial e a distância, ofertados aos profissionais da
educação, inclusive com concessão de bolsas para os profissionais efetivados;
17.7. Ampliar a assistência financeira específica da União aos entes federados para
implementação de políticas de valorização dos profissionais do magistério, em
particular o piso salarial nacional profissional;
17.8. Identificar demandas e articular a oferta aos agentes educacionais de cursos
de nível superior e tecnológico, inclusive para a terceira idade, visando a
valorização e avanços na escolaridade;
17.9. Mapear em parceria com órgãos competentes, o cenário anual das principais
patologias que afetam a profissão docente e demais profissionais da educação,
com a finalidade de promover programas/projetos/ações de prevenção à saúde e
melhores condições de trabalho;
17.10. Implantar até o segundo ano de vigência deste PME, política municipal para
definição de cargos exclusivos para atender as demandas da educação em tempo
integral, educação especial, educação escolar quilombola, educação profissional e
educação do campo, com a finalidade de garantir no quadro docente ou não,
profissionais para contemplar as especificidades.
META 18
Assegurar no prazo do primeiro ano de vigência deste PME, a existência de
planos de Carreira para os (as) profissionais da educação básica pública de todos
os sistemas de ensino com base em suas competências constitucionais e legais,
para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública, tomar
como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos
termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal, em regime de
colaboração com o Estado e a União.
ESTRATÉGIAS;
18.1. Estruturar as redes públicas de educação básica de modo que, até o início do
segundo ano de vigência deste PME, 90% (noventa por cento), no mínimo, dos
respectivos profissionais do magistério e 50% (cinquenta por cento), no mínimo,
dos respectivos profissionais da educação não docentes sejam ocupantes de
cargos de provimento efetivo e estejam em exercício nas redes escolares a que se
encontrem vinculados;
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18.2. Implantar nas redes públicas de educação básica e superior,
acompanhamento dos 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
professor, com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as metodologias
de ensino de cada disciplina;
18.3. Realizar por iniciativa do Ministério da Educação, a cada dois anos a partir do
segundo ano de vigência deste PME, prova nacional para subsidiar o Estado, o
Distrito Federal e o Município, mediante adesão, na realização de concursos
públicos de admissão de profissionais do magistério da educação básica pública;
18.4. Prever nos planos de carreira dos profissionais da educação do Município,
licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível
de pós-graduação stricto sensu;
18.5. Realizar anualmente a partir do segundo ano de vigência deste PME, por
iniciativa do Ministério da Educação, em regime de colaboração, o censo dos
profissionais da educação básica e os profissionais não docentes da área da
educação;
18.6. Considerar as especificidades socioculturais das escolas do campo e das
comunidades quilombolas no provimento de cargos efetivos para essas escolas;
18.7. Priorizar o repasse de transferências federais voluntárias, na área de
educação, para o Município que tenham aprovado lei específica estabelecendo
planos de carreira para os profissionais da educação;
18.8. Estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da
educação de todo o sistema de ensino, em todas as instâncias da federação, para
subsidiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação
dos planos de carreira.
META 19
Assegurar em regime de colaboração com o Estado e a União, condições no
prazo de 1 (um) ano, para a efetivação da gestão democrática da educação,
associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à consulta pública à
comunidade escolar, no âmbito das instituições públicas, prevendo recursos e
apoio técnico do Município, do Estado e da União para tanto.
ESTRATÉGIAS;
19.1. Priorizar o repasse de transferências voluntárias da União na área da
educação municipal objetivando a aprovação da legislação específica que

Página 125 de 129
PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- MATEIROS - TO

regulamente a matéria na área de sua abrangência, respeitando a legislação
nacional, e que considere, conjuntamente, para a nomeação dos diretores de
escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, bem como a participação da
comunidade escolar;
19.2. Fomentar a regularização da legislação específica, no âmbito do Município,
para eleição de diretor de unidade escolar por parte da comunidade escolar,
considerando critérios técnicos de mérito e desempenho e a participação da
comunidade escolar, garantindo que todas as escolas públicas estaduais e
municipais estejam inseridas neste processo, levando em consideração as
especificidades locais e regionais da população do campo e das comunidades
quilombolas e o princípio da gestão democrática, assegurando recursos
financeiros, para a execução do processo de seleção, formação, acompanhamento
e avaliação do desempenho dos diretores de unidade de ensino;
19.3. Constituir o Fórum Permanente de Educação do Município de Mateiros - TO,
com o intuito de coordenar as conferências municipais, bem como efetuar o
acompanhamento da execução do PME;
19.4. Implementar os programas de apoio e formação aos conselheiros dos
conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, do conselho de
alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros equivalentes,
representantes educacionais em demais conselhos de acompanhamento das
políticas públicas, garantindo a esses colegiados recursos financeiros, espaço
físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar,
com vistas ao bom desempenho de suas funções;
19.5. Viabilizar em regime de colaboração com a União, a execução dos programas
de formação dos conselheiros escolares, conselheiros de acompanhamento e
controle social do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica
(FUNDEB), do conselho de alimentação escolar;
19.6. Instituir fórum permanente de educação, com o intuito de coordenar as
conferências do Município, bem como efetuar o acompanhamento da execução
deste PME e dos seus planos de educação;
19.7. Estimular a participação da comunidade e toda a rede de educação básica do
Município, a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e associações
de pais, assegurando- lhes, inclusive, espaços adequados e condições de
funcionamento nas escolas e fomentando a sua articulação orgânica com os
conselhos escolares, por meio das respectivas representações;
19.8. Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselho
municipal de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão
escolar e educacional, inclusive por meio de programas de formação de
conselheiros, assegurando condições de funcionamento autônomo;
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19.9. Estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e
seus familiares na formulação dos Projetos Político Pedagógicos, currículos
escolares, planos de gestão e regimentos escolares, assegurando a participação
dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares;
19.10. Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão
financeira nos estabelecimentos de ensino até junho de 2024;
19.11. Desenvolver políticas de assessoramento no Município para orientá-lo
quanto à oferta da educação do/no campo de forma a garantir a nucleação também
nas escolas municipais, evitando o deslocamento dos alunos do campo para as
escolas urbanas;
19.12. Desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, em
parcerias com o Estado e a União, bem como aplicar prova nacional específica, a
fim de subsidiar a definição de critérios e objetivos para o provimento dos cargos,
cujos resultados possam ser utilizados por adesão;
19.13. Inserir a educação ambiental, de transito e cultural, como eixo estruturante
nos PPPs dos estabelecimentos de ensino, de forma multi, inter e transdisciplinar,
como um plano coletivo da comunidade escolar, levando em consideração a gestão
democrática, currículo e espaço físico;
19.14. Assegurar a representação da diversidade humana na composição dos
conselhos escolares e no conselho da educação.
META 20
Assegurar a ampliação do investimento público em educação pública, em regime
de colaboração entre o Estado e a União, de forma a atingir, no mínimo, o patamar
de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 5o (quinto) ano
de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB
até junho de 2024.

ESTRATÉGIAS;
20.1. Garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os
níveis, etapas e modalidades da educação básica, observando-se as políticas de
colaboração entre os entes federados, em especial as decorrentes do art. 60 do
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e do § 1º do art. 75 da Lei nº 9.394,
de 20 de dezembro de 1996, que tratam da capacidade de atendimento e do esforço
fiscal de cada ente federado, com vistas a atender suas demandas educacionais à
luz do padrão de qualidade nacional;
20.2. Aperfeiçoar e ampliar os mecanismos de acompanhamento da arrecadação
da contribuição social do salário-educação;
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20.3. Destinar à manutenção e desenvolvimento do ensino, em acréscimo aos
recursos vinculados nos termos do art. 212 da Constituição Federal, na forma da
lei específica, a parcela da participação no resultado ou da compensação financeira
pela exploração de petróleo e gás natural e outros recursos, com a finalidade de
cumprimento da meta prevista no inciso VI do caput do art. 214 da Constituição
Federal;
20.4. Fortalecer os mecanismos e os instrumentos que assegurem, nos termos do
parágrafo único do art. 48 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a
transparência e o controle social na utilização dos recursos públicos aplicados em
educação, especialmente a realização de audiências públicas, a criação de portais
eletrônicos de transparência e a capacitação dos membros do Conselho de
Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB, com a colaboração entre o
Ministério da Educação, as Secretarias de Educação do Estado e do Município e o
Tribunal de Contas da União, do Estado e do Município;
20.5. Assegurar o Custo Aluno Qualidade (CAQ) como parâmetro para o
financiamento da educação de todas as etapas e modalidades da educação básica,
a partir do cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos
educacionais com investimentos em qualificação e remuneração do pessoal
docente e dos demais profissionais da educação pública, em aquisição,
manutenção, construção e conservação de instalações e equipamentos
necessários ao ensino e em aquisição de material didático escolar, alimentação e
transporte escolar;
20.6. O Custo Aluno Qualidade (CAQ) será definido no prazo de três anos e será
continuamente ajustado, com base em metodologia formulada pelo Ministério da
Educação (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;
20.7. Regulamentar o parágrafo único do art. 23 e o art. 211 da Constituição
Federal, no prazo de dois anos, por lei complementar, de forma a estabelecer as
normas de cooperação entre a União, o Estado, o Distrito Federal e o Município,
em matéria educacional, e a articulação do sistema nacional de educação em
regime de colaboração, com equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos
recursos e efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da União no
combate às desigualdades educacionais regionais, com especial atenção às
regiões Norte e Nordeste;
20.8. Caberá à União na forma da lei, a complementação de recursos financeiros a
todos os estados, ao Distrito Federal e aos municípios que não conseguirem atingir
o valor do Custo Aluno Qualidade Inicial (CAQi) e, posteriormente, do Custo Aluno
Qualidade (CAQ);
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20.9. Regulamentar no prazo de dois anos, Lei de Responsabilidade Educacional,
assegurando padrão de qualidade na educação básica, em cada sistema e rede de
ensino, aferida pelo processo de metas de qualidade medidas por institutos oficiais
de avaliação educacionais;
20.10. Definir 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 desta lei;
20.11. Descentralizar da Secretaria de Finanças do Município os recursos
destinados à educação, para que a Secretaria Municipal de Educação e Cultura
gerencie os recursos, priorizando as necessidades educacionais.
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