
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLANO DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

DIAMANTINA 

  

MINAS GERAIS 

 

 

 

 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

 

“Que tristes os caminhos se não fora a presença distante das estrelas?” 

Mário Quintana 

 

 

Valendo-nos da metáfora de Mário Quintana: apresentamos um plano para a educação no 

município de Diamantina. Um projeto delineado por pessoas que acreditam que somente a 

educação é capaz de apontar os caminhos e dirimir as desigualdades, marcantes em nosso país 

e vivenciadas cotidianamente em nosso Vale.  

 

Secretaria Municipal de Educação de Diamantina 

 

 Mês de abril de 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



REDAÇÃO DO PROJETO DE LEI 

 

LEI Nº _______________, DE ___________DE __________ DE 2015. 

 

 

Aprova o Plano Municipal de Educação - PME e dá outras providências. 

 

O Prefeito do Município de DIAMANTINA 

 Faço saber que a Câmara dos Vereadores decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

 

Art. 1º É aprovado o Plano Municipal de Educação - PME, com vigência por 10 (dez) anos, a 

contar da publicação desta Lei, na forma do Anexo I, com vistas ao cumprimento do disposto 

no art. 214 da Constituição Federal e 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 I 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 I desta Lei deverão ter como referência a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios - PNAD, o censo demográfico e os censos 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 - SME; 

 

II - Câmara dos Vereadores; 

 

III - Conselho Municipal de Educação - CME. 

 

 

§ 1º Compete, ainda, às instâncias referidas no caput: 

 

I - divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios 

institucionais da internet; 

 

II - analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação das estratégias e o 

cumprimento das metas; 

 

III - analisar e propor a revisão do percentual de investimento público em educação. 

 

 

§ 2º A meta progressiva do investimento público em educação será avaliada no quarto ano de 

vigência do PME e poderá ser ampliada por meio de lei para atender às necessidades 

financeiras do cumprimento das demais metas. 

 

 

Art. 6º O município promoverá a realização de pelo menos 2 (duas) conferências municipais 

de educação até o final do PME articuladas e coordenadas pela Secretaria Municipal de 

Educação em parceria com outros órgãos relacionados à Educação. 

 

§ 2º As conferências de educação realizar-se-ão com intervalo de até 4 (quatro) anos entre 

elas, com o objetivo de avaliar a execução deste PME e subsidiar a elaboração do plano 

municipal de educação para o decênio subsequente. 

 

Art. 7º O município em regime de colaboração com a União, o Estado de Minas Gerais atuará, 

visando ao alcance das metas e à implementação das estratégias objeto deste Plano. 

 

§ 1º Caberá aos gestores do município à adoção das medidas governamentais necessárias ao 

alcance das metas previstas neste PME. 

 

§ 2º As estratégias definidas no Anexo I desta Lei não elidem a adoção de medidas adicionais 

em âmbito local ou de instrumentos jurídicos que formalizem a cooperação entre os entes 

federados, podendo ser complementadas por mecanismos nacionais e locais de coordenação e 

colaboração recíproca. 

 

§ 3º O Município criará 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 étnico-educacionais e a utilização de 



estratégias que levem em conta as identidades e especificidades socioculturais e linguísticas 

de cada comunidade envolvida, assegurada à consulta prévia e informada a essa comunidade. 

 

§ 5º O fortalecimento do regime de colaboração entre o Município e o Estado de Minas 

Gerais incluirá a instituição de instâncias permanentes de negociação, cooperação e 

pactuação. 

 

Art. 9º O Município criará e aprovará em leis específicas, disciplinando a gestão democrática 

da educação pública nos respectivos âmbitos de atuação, até junho de 2016, 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 da 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 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica, coordenado pela União, em 

colaboração com o Estado de Minas Gerais, e o Município, constituirá fonte de informação 

para a avaliação da qualidade da educação básica e para a orientação das políticas públicas 

desse nível de ensino. 

 

 

Art. 12.  Até o final do primeiro semestre do nono ano de vigência deste PME, o Poder 

Executivo encaminhará a Câmara dos Vereadores, sem prejuízo das prerrogativas deste Poder, 

o projeto de lei referente ao Plano Municipal de Educação a vigorar no período subsequente, 

que incluirá diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio. 

 

 

Art. 13.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

 

Diamantina, _________ de  ____________ de 2015. 

 

 

Paulo Célio de Almeida Hugo 

Prefeito Municipal 

 

 

Diamantina - Minas Gerais 

 



AN EXO I – METAS E ESTRATÉGIAS DO PME 

 META 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças 

de 4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de 

forma a atender, no mínimo, 55% (cinquenta e cinco por cento) das crianças de até 3 (três) 

anos até o ano de 2024. 

 

ESTRATÉGIAS: 

1.1) definir, em regime de colaboração com a União, as metas de expansão da rede 

pública de educação infantil, de acordo com a demanda do município e com garantia de 

qualidade, entendida como a implementação de todas as metas na íntegra deste plano; 

1.2) revisar, adequar e executar até o final de 2015,  com a participação da equipe 

pedagógica da escola, da Secretaria Municipal de Educação, de profissionais técnicos da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural, da família, e, se possível, dos 

conselhos escolares, os padrões de infraestrutura da legislação em vigor, visando planejar o 

atendimento das especificidades do desenvolvimento das faixas etárias atendidas nas 

instituições de educação infantil (creches e pré-escola), no que se refere a espaço interno, 

iluminação, atendimento ventilação, rede elétrica, segurança, instalações sanitárias, espaço 

para higiene pessoal das crianças, instalações para preparo e/ou serviço de alimentação, 

ambiente interno e externo para o desenvolvimento de atividades,  mobiliário, equipamentos e 

materiais pedagógicos, conforme as diretrizes curriculares para a educação infantil;  

1.3) a Secretaria Municipal de Educação deverá promover, semestralmente, a 

divulgação dos padrões de infraestrutura estabelecidos em lei, contemplando as situações de 

autorização para o funcionamento, reforma, ampliação e construção de instituições de 

educação infantil públicas e privadas (lucrativas e não lucrativas);  

1.4) garantir a manutenção e expansão de vagas dos programas de formação 

continuada a todos os profissionais da educação, para atualização permanente e o 

aprofundamento dos conhecimentos dos profissionais que atuam na educação infantil, 

conforme demanda dos docentes;  

1.5) elaborar estratégias para garantir, até 2024, o aumento das taxas de frequência à 

educação infantil das crianças de até 3 (três) anos oriundas de famílias com renda familiar per 

capita abaixo de um quarto do salário mínimo; 

1.6) elaborar e implantar, sob a coordenação da Universidade dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, até 2016, as Diretrizes Curriculares Municipais para a Educação 



Infantil - DCMEI - que considerem os direitos, as necessidades específicas da faixa etária e as 

peculiaridades do município de Diamantina; 

1.7) elaborar e atualizar, até o final de 2016, os projetos pedagógicos das escolas, a 

partir da revisão da política e das orientações curriculares da educação infantil, conforme 

estabelecido no item anterior, envolvendo os diversos atores educacionais; 

1.8) realizar, anualmente, estudo da demanda por creche para a população de até 3 

(três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o atendimento da demanda manifesta; 

1.9) estabelecer, até o final de 2015, normas, critérios, procedimentos, parcerias e 

prazos para definição de mecanismos de consulta pública da demanda das famílias por 

creches; 

1.10) aderir ao programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem 

como ao programa de aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede 

física de escolas públicas de educação infantil, respeitadas as normas de acessibilidade; 

1.11) aderir ao programa nacional de avaliação da educação infantil, a ser realizada, 

bienalmente a partir de 2016, com base em parâmetros nacionais de qualidade, a fim de aferir 

a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as condições de gestão, os recursos pedagógicos, a 

situação de acessibilidade, entre outros indicadores relevantes; 

1.12) direcionar, prioritariamente, os investimentos públicos municipais em educação 

para a educação infantil; 

1.13) estabelecer, até o final de 2015, normas para a composição e funcionamento da 

rede municipal de acompanhamento, controle e supervisão da educação, visando a uma 

adequada relação recursos humanos  e escolas com vistas à melhoria na qualidade do ensino;  

1.14) assegurar acompanhamento e apoio aos docentes por meio de atividades de 

capacitação e planejamento, desenvolvidos nas escolas, no cumprimento das atividades 

extraclasse; 

1.15) instituir, no prazo de um ano, mecanismos de integração e colaboração entre os 

setores da educação,  da saúde e da assistência social na manutenção, expansão, administração 

e monitoramento das instituições de atendimento das crianças de 0 a 5 anos de idade;  

1.16) manter a oferta e a qualidade de alimentação escolar para as crianças atendidas 

na educação infantil, nos estabelecimentos públicos e conveniados, por meio de colaboração 

financeira da União (convênio) ;  

1.17) assegurar o fornecimento dos materiais pedagógicos adequados às faixas 

etárias e às necessidades do trabalho educacional nos estabelecimentos públicos e 

conveniados, de forma que: a) sejam atendidos os padrões de infraestrutura; b) sejam 



adquiridos e/ou repostos anualmente os recursos pedagógicos , em especial, brinquedos, jogos 

e livros infantis, garantindo acervo diversificado, em quantidade e qualidade adequadas; c) 

seja adquirido e/ou mantido acervo de livros para pesquisa e formação de educadores e pais; 

d) haja participação da comunidade escolar (Conselhos Escolares e instituições  educacionais) 

na definição desses materiais, considerando-se o projeto político-pedagógico da unidade, bem 

como o papel do brincar e a função do brinquedo no desenvolvimento infantil; 

1.18) implementar, progressivamente, a partir de 2016, um programa de 

acompanhamento das demandas por meio da manutenção de um cadastro único, permanente e 

informatizado, acessível, a qualquer tempo, aos Gestores Escolares, aos Conselhos Tutelares, 

Conselho de Direitos e de Educação e à população, bem como banco de dados que subsidiem 

a elaboração e a implementação de Políticas Públicas para a Infância;  

1.19) implementar, no prazo de 2 anos, e com a colaboração dos setores responsáveis 

pela educação, saúde e assistência social, Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 

e Conselho Tutelar, programas de orientação e apoio aos pais com filhos de 0 a 5 anos, nos 

casos de pobreza, violência doméstica e desagregação familiar extrema;  

1.20) articular, por meio de convênios, a oferta de matrículas gratuitas em creches 

certificadas como entidades beneficentes de assistência social na área de educação com a 

expansão da oferta na rede escolar pública; 

1.21) promover, em regime de colaboração com a União e Estado, a formação 

continuada dos profissionais da educação infantil, fomentando, progressivamente, o 

atendimento das crianças por profissionais com formação superior; 

1.22) estreitar as parcerias com as instituições do Ensino Superior ( cursos de pós-

graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação para profissionais da educação), de 

modo a garantir a elaboração de currículos e propostas pedagógicas que incorporem os 

avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino e aprendizagem e às teorias educacionais 

no atendimento da população de 0 (zero) a 5 (cinco) anos; 

1.23) garantir o atendimento das populações do campo e das comunidades 

quilombolas na educação infantil nas respectivas comunidades, por meio do 

redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando a nucleação de escolas e o 

deslocamento de crianças, de forma a atender às especificidades dessas comunidades, 

realizando consulta prévia e informada, em conformidade com a meta 1, estratégia 1 deste 

documento; 

1.24) priorizar o acesso à educação infantil e garantir a oferta do atendimento 

educacional especializado complementar e suplementar aos alunos com deficiência, 



transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, assegurando a 

educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da educação especial nessa etapa 

da educação básica;  

1.25) estabelecer condições para a inclusão das crianças com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, com o apoio de especialistas e 

professores de apoio, definindo o número máximo de crianças por sala, oferta de material 

pedagógico adaptado, espaço físico acessível e acompanhamento pela Gerência de Educação 

Inclusiva;  

1.26) preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes 

escolares, garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em 

estabelecimentos que atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a 

etapa escolar seguinte, visando ao ingresso do aluno de 6 (seis) anos de idade no ensino 

fundamental; 

1.27) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência 

das crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas sociais, em 

colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção 

à infância; 

1.28) promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação 

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

respeitando o direito de opção da família em relação à matrícula e frequência das crianças de 

até 3 (três) anos; 

1.29) estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças 

de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, conforme estabelecido nas Diretrizes Curriculares Nacionais para 

a Educação Infantil; 

1.30) promover formação continuada para os profissionais do quadro técnico-

administrativo da educação infantil, visando à melhoria da qualidade dos serviços prestados; 

1.31) promover, gradativamente, a descentralização das atividades técnico 

administrativas, ampliando o quadro de pessoal das unidades de educação infantil; 

1.32) reformar, ampliar e construir, com recursos próprios e/ou com assistência 

financeira da União, escolas de educação infantil, com vistas à ampliação da oferta;  

1.33) viabilizar programa de informática educacional aos professores, 

disponibilizando equipamentos, com qualidade, suporte técnico e acesso à internet. 

 



META 2: assegurar, até 2016, em colaboração com a União e com o Estado, a 

universalização do ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população de 6 (seis) a 14 

(quatorze) anos e garantir, até 2024, que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos 

alunos concluam essa etapa na idade recomendada, reduzindo o histórico de distorção 

idade/série. 

 

ESTRATÉGIAS: 

2.1) assegurar a oferta, com qualidade, da base curricular  nacional comum do ensino 

fundamental  nas escolas do município; 

2.2) criar, em parceria com o Estado, mecanismos para o acompanhamento 

individualizado dos alunos do ensino fundamental e promover estratégias diferenciadas de 

atendimento, visando à melhoria dos padrões de desempenho escolar; 

2.3) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e 

do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas sociais, bem como das situações de 

discriminação, preconceitos e violências na escola, visando ao estabelecimento de condições 

adequadas para o sucesso escolar dos alunos, em colaboração com as famílias e com órgãos 

públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e juventude; 

2.4) proceder, imediatamente, a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, 

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

adolescência e juventude com os propósitos de localizar a demanda e regularizar a oferta de 

ensino obrigatório, reduzindo as taxas de distorção idade/série; 

2.5) desenvolver ações pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 

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

considerando as especificidades da educação especial, das escolas do campo e das 

comunidades quilombolas; 

2.6) disciplinar, no âmbito dos sistemas de ensino, a organização flexível do trabalho 

pedagógico, incluindo adequação do calendário escolar de acordo com a realidade local, a 

identidade cultural e as condições climáticas locais; 

2.7)  promover a relação das escolas com instituições, conselhos, movimentos sociais 

e culturais, a fim de garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos 

alunos dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem polos 

de criação e difusão cultural; 



2.8) elaborar uma proposta colaborativa, fortalecendo a relação escola e família, 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; 

2.9) garantir a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as 

populações do campo e quilombolas, nas próprias comunidades; 

2.10) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino fundamental, garantida a 

qualidade, para atender aos filhos e filhas de profissionais que se dedicam a atividades de 

caráter itinerante; 

2.11) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos estudantes; 

2.12) promover, desenvolver e estimular práticas esportivas nas escolas, interligadas 

a um plano de disseminação do desporto educacional; 

2.13) promover a formação continuada dos profissionais, em parceria com a União e 

com o Estado, objetivando a implantação e implementação das diretrizes curriculares 

nacionais e estaduais;  

2.14) criar mecanismos de diferentes formas de avaliar  a instituição de ensino, o 

professor e o aluno em todo o seu processo de aprendizagem, considerando suas dificuldades 

como indicadores para a reorganização do ensino e da aprendizagem;  

2.15) assegurar condições de aprendizagem, a todos os alunos, mediante: a) providências 

de acompanhamento imediato, quando detectadas as necessidade de reforço escolar; b) oferta de 

material didático adequado para os alunos da rede de acordo com a necessidade de aprendizagem 

do aluno detectada pela necessidade da escola; c) organização de salas heterogêneas, agrupando 

os alunos e garantindo que em cada sala haja diversidade de desempenho e comportamento, 

fornecendo assistência adequada ao professor; e) oferecimento de estrutura para aulas de campo, 

em ambientes não formais de educação;  

2.16) operacionalizar e aperfeiçoar a Programa de Intervenção Pedagógica – PIP 

Municipal, em colaboração com a Secretaria Estadual de Educação; 

2.17) implementar planejamento arquitetônico e administrativo para as escolas, com a 

participação da comunidade escolar, de modo a garantir unidades funcionais, incluindo: a) espaço, 

iluminação, insolação, ventilação, água potável, rede elétrica, segurança e temperatura ambiente; 

b) instalações sanitárias e materiais de higiene pessoal e de limpeza; c) espaços e recursos 

materiais para esporte, arte, recreação, biblioteca; brinquedoteca; d) adaptação dos prédios 

escolares para o atendimento dos alunos com deficiência; e) atualização e ampliação do acervo 

das bibliotecas; f) mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos; g) telefone e serviço de 

reprodução de textos; h) informática e equipamento multimídia para o ensino, aprendizagem e 



gesta, laboratórios de informática e de ciências com recursos materiais e atualização contínua dos 

equipamentos;  

2.18) assegurar que, até 2024, as escolas atendam à totalidade dos requisitos de 

infraestrutura definidos, adequando os espaços e ambientes escolares para a ampliação das 

atividades extracurriculares;  

2.19) a partir do segundo ano de vigência deste plano, somente solicitar a extensão de 

série a autorização de funcionamento de escolas  que atendam aos requisitos de infraestrutura 

definidos;  

2.20) assegurar que as novas unidades de ensino fundamental, se atenderem em dois 

turnos, possam limitar sua capacidade de atendimento a, no máximo, 300 alunos por turno;  

2.21)  ampliar a rede física dos sistemas públicos de ensino, priorizando o atendimento 

da demanda escolar nas áreas de expansão urbana e populacional de forma a garantir a existência 

de escola próxima à residência;  

2.22) realizar, em cooperação com os órgãos educacionais das diversas instâncias, 

congressos e seminários sobre organização curricular para revisar a matriz curricular com 

base na reflexão sobre a organização do ensino, aproximando os conteúdos ministrados do 

cotidiano dos educandos, promovendo aprendizado com significado, com o objetivo de 

eliminar a fragmentação de conteúdo;  

2.23) garantir a participação dos profissionais da educação, no exercício do 

magistério, na indicação de materiais didáticos e paradidáticos em coerência com o projeto 

pedagógico da respectiva escola;  

2.24) garantir de imediato a oferta do componente curricular de Educação Física aos 

alunos,a partir dos anos iniciais do ensino fundamental com profissional habilitado nessa área; 

2.25) oferecer aos alunos, progressivamente, aulas efetivas de informática em horário 

alternativo; 

2.26) estreitar a parceria com as instituições de Ensino Superior, por  meio da 

pactuação de termos de compromisso, visando à melhoria gradual da qualidade do ensino no 

município de Diamantina. 

  

META 3: buscar, no âmbito da competência constitucional, a universalização, até 

2016, do atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e 

elevar para 85% (oitenta e cinco por cento), até o final de 2024, a taxa líquida de matrículas 

no ensino médio (relação entre a matrícula na faixa etária adequada à etapa de ensino e a 

população desta faixa de idade). 



ESTRATÉGIAS: 

3.1) aderir, no caso da oferta desse nível de ensino, ao programa nacional de 

renovação do ensino médio, a fim de incentivar práticas pedagógicas com abordagens 

interdisciplinares estruturadas pela relação entre teoria e prática, por meio de currículos 

escolares que organizem, de maneira flexível e diversificada, conteúdos obrigatórios e 

eletivos articulados em dimensões como ciência, trabalho, linguagens, tecnologia, cultura e 

esporte, garantindo-se a aquisição de equipamentos e laboratórios, a produção de material 

didático específico, a formação continuada de professores e a articulação com instituições 

acadêmicas, esportivas e culturais; 

3.2) implantar nas escolas do município de Diamantina a  base curricular nacional 

comum do ensino médio; 

3.3) garantir a fruição de bens e espaços culturais, de forma regular, bem como a 

ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar; 

3.4) manter e ampliar programas e ações de correção de fluxo do ensino 

fundamental, por meio do acompanhamento individualizado do aluno com rendimento escolar 

defasado e pela adoção de práticas como aulas de reforço no turno complementar, estudos de 

recuperação e progressão parcial, de forma a reposicioná-lo no ciclo escolar de maneira 

compatível com sua idade; 

3.5) utilizar o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM, como 

instrumento de avaliação sistemática, para subsidiar políticas públicas para a educação básica, 

de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades adquiridos 

dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como oportunidade de replanejamento 

das ações pedagógicas; 

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 necessidades educacionais especiais; 

3.7)  diagnosticar as razões do não acesso  e da não permanência do aluno  na escola, 

bem como estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência dos jovens beneficiários de programas sociais, 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, gravidez precoce, em colaboração com as famílias e com órgãos públicos 

de assistência social, saúde e proteção à adolescência e juventude; 



3.8) promover, imediatamente, a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos fora da escola, em articulação com os órgãos educacionais do Estado e com 

os serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude; 

3.9) fomentar e assegurar a qualidade dos programas de educação e de cultura para 

população de jovens, urbana e de campo, na faixa etária de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos, 

e de adultos, com qualificação social e profissional para aqueles que estejam fora da escola e 

com defasagem no fluxo escolar; 

3.10) redimensionar, sob a coordenação da Secretaria Estadual de Educação, a oferta 

de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem como a distribuição territorial das escolas 

de ensino médio, de forma a atender a toda a demanda, de acordo com as necessidades 

específicas dos alunos; 

3.11) desenvolver formas alternativas de oferta do ensino médio, garantida a 

qualidade, para atender aos filhos de profissionais que se dedicam a atividades de caráter 

itinerante; 

3.12) implementar políticas de prevenção à evasão motivada por preconceito ou 

quaisquer formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de 

exclusão; 

3.13) garantir a participação dos adolescentes nos cursos das áreas tecnológicas e 

científicas; 

3.14) apoiar a disseminação dos cursos profissionalizantes, por meio de parcerias 

com o Instituto Federal do Norte de Minas  Gerais – IFNMG e com os demais órgãos do 

Sistema S;  

3.15) estimular, com a participação efetiva da comunidade, a elaboração de propostas 

político-pedagógicas no Ensino Médio, de maneira a atender às necessidades e especificidades 

locais; 

3.16)  estimular a participação democrática da comunidade na gestão, manutenção e 

melhoria das condições de funcionamento das escolas, por meio dos Colegiados  e/ou 

Conselhos Escolares, em todas as Escolas de Ensino Médio do município;  

3.17)  realizar, no prazo de 2 anos, o mapeamento e caracterização da demanda para 

o Ensino Médio regular, e Ensino Médio Técnico Profissional, que subsidie a abertura de 

novas escolas, bem como a elaboração de novas políticas públicas;  

3.18)  implementar ações de formação continuada para o corpo docente;  

3.19) garantir, imediatamente, a formação continuada dos docentes, em temas 

multidisciplinares nas diferentes áreas do conhecimento;  



3.20)  assegurar, imediatamente, através de convênios, programas para melhoria da 

segurança dentro e fora da escola;  

3.21) assegurar, através de convênios com as Instituições de Ensino Superior e o 

Instituto Federal, a criação de curso preparatório para o vestibular e  ENEM, concomitante ao 

terceiro ano do Ensino Médio, prevalecendo a formação integral do aluno; 

3.22) desenvolver parcerias para o atendimento à saúde, com o apoio de psicólogo, 

assistente social e equipes multidisciplinares e multiprofissionais que possam dar suporte à 

prática educativa; 

3.23) aderir aos programas estaduais e federais que possam subsidiar o trabalho 

pedagógico nas escolas de ensino médio: Programa Saúde na Escola e Programa de 

Intervenção Pedagógica. 

 

META 4: universalizar, até 2016, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) 

anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/ 

superdotação, o 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) ampliar convênios com as entidades assistenciais, que atuam no atendimento em 

caráter substitutivo e/ ou complementar e de avaliação dos alunos com deficiência e com altas 

habilidades/superdotação ou talentos, comprovados por meio de instrumentos objetivos e 

validados, realizados por uma equipe multidisciplinar e com a participação da família;  

4.2) firmar parcerias e convênios junto às Instituições de Ensino Superior e de 

Referência na área da pessoa com necessidades educacionais especiais para o 

desenvolvimento de programas e projetos de formação continuada para os professores da 

Educação Especial, Professores da Educação Infantil, Fundamental e EJA e demais 

profissionais da área da educação dos setores públicos e privados, bem como das instituições 

de cunho filantrópico;  

4.3) estabelecer parcerias com Instituições de Ensino Superior e Instituições de 

Referência para a realização de estudos e pesquisas sobre as diversas áreas relacionadas aos 

alunos que apresentam necessidades educacionais especiais (deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação);  



4.4) organizar  e implantar um sistema de informações em rede e bancos de dados da 

população a ser atendida e também a que esteja em atendimento pela Educação Especial 

(escolas regulares, escolas especiais e APAE´s),  para que essas informações sejam 

disponibilizadas ao professor e equipe pedagógica da escola;  

4.5) aderir aos programas para equipar as Unidades Escolares de Ensino Infantil, 

Fundamental, Médio e EJA, que atendam alunos que apresentam necessidades educacionais 

especiais (deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação), com a aquisição de equipamentos, adaptações, recursos 

pedagógicos prescritos por equipe interdisciplinar que facilitem a aprendizagem e seu melhor 

desempenho, promovendo a construção (Educação Infantil) e ampliação (Ensino 

Fundamental, Médio e EJA) de salas multifuncionais com equipamentos e materiais 

destinados ao atendimento educacional especializado e equipe multiprofissional;  

4.6) organizar programas que viabilizem parcerias com as áreas de assistência social, 

cultura, ONGs e redes de ensino, para tornar disponíveis em estabelecimentos de ensino, 

quando necessário, livro em Braille e com caracteres ampliados, além da comunicação 

alternativa suplementar que apresentam necessidades educacionais especiais sensoriais e 

motoras;  

4.7) organizar e equipar a Gerência de Educação Inclusiva para triagem, avaliação e 

atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais (deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação), além de desenvolver projetos 

direcionados à educação inclusiva;  

4.8) disponibilizar professor de apoio, de acordo com a legislação vigente;  

4.9) garantir o transporte escolar adaptado aos alunos da rede pública de ensino, no 

horário regular e/ou no contraturno, que comprovem sua efetiva necessidade, de acordo com 

os critérios da legislação, garantindo o acesso, se necessário, domiciliar, aos diferentes níveis 

e modalidades de ensino, acompanhados por monitores;  

4.10) viabilizar programas e ações de combate ao preconceito e discriminação no 

ambiente escolar e comunitário por meio de campanhas na mídia, nos estabelecimentos de 

ensino e na comunidade; 

4.11) viabilizar o fornecimento e uso de equipamentos de informática como apoio ao 

ensino e aprendizagem do educando com necessidades educacionais especiais (deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação), através de parcerias 

entre este Município,  o Estado, a União, organizações da sociedade civil e iniciativa privada; 



4.12) implantar o ensino de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, para todos os 

alunos surdos e, gradativamente, para seus familiares, demais alunos e profissionais da 

Unidade Escolar, mediante programa de formação;  

4.13) garantir, em cinco anos, a observância e o cumprimento da legislação de 

infraestrutura das escolas, conforme estabelecido nas normas da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas) e respectivo Sistema de Ensino, para o recebimento e 

permanência na escola dos alunos com necessidades educacionais especiais (deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação);  

4.14) incentivar e articular, junto às Instituições de Ensino Superior, a inclusão ou 

ampliação de habilitação específica em níveis de graduação e pós-graduação para formar 

profissionais em Educação Especial;  

4.15) garantir que os recursos destinados à Educação Especial, na Rede Pública, 

assegurem a manutenção e ampliação dos programas e serviços destinados aos alunos com 

necessidades educacionais especiais (deficiências, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades/superdotação);  

4.16) diminuir, gradativamente, o número de alunos na sala de aula do ensino 

regular, em que esteja matriculado aluno com necessidades educacionais especiais 

comprovada por laudo médico;  

4.17)  garantir a formação continuada e espaços de discussão a todos os profissionais 

da escola para o tema Escola Inclusiva; 

4.18) efetuar a previsão orçamentária, segundo Planos Plurianuais da Educação, 

garantindo a execução permanente de cursos de formação e produção de material de apoio às 

escolas e aos professores, versando sobre temas vinculados à estigmatização, preconceito, 

diversidade sexual, religiosa e questões étnico-raciais, dentre outros; 

4.19) promover ações intersetoriais para aproximar as áreas da Educação, Cultura, 

Saúde e Justiça com vistas ao combate ao preconceito e à discriminação;    

4.20) gerenciar os recursos recebidos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, no qual 

serão contabilizados as matrículas dos estudantes da educação regular da rede pública que 

recebam atendimento educacional especializado complementar e suplementar, a fim de 

planejar o investimento nessa modalidade de ensino; 

4.21) promover, até 2016, a universalização do atendimento escolar à demanda 

manifesta pelas famílias de crianças de 0 (zero) a 3 (três) anos com deficiência, transtornos 



globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, observado o que dispõe a Lei nº 

9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional; 

4.22) implantar, com recursos próprios e ou com assistência financeira da União, ao 

longo deste Plano Municipal de Educação, salas de recursos multifuncionais e fomentar a 

formação continuada de professores para o atendimento educacional especializado nas escolas 

urbanas, do campo e de comunidades quilombolas; 

4.23) garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos 

multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados, nas 

formas complementar e suplementar, a todos 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, ouvidos a família e o aluno; 

4.24) firmar parceria com os 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; 

4.25) aderir aos 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, ainda, no 

contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de ensino, a identificação dos 

alunos com altas habilidades/superdotação; 

4.26) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - 

LIBRAS como primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda 

língua, aos alunos surdos e com deficiência auditiva de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos, em 

escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, bem como a adoção do Sistema Braille de 

leitura para cegos e surdo-cegos; 

4.27) rever os conteúdos e estratégias de abordagem relacionados à diversidade 

sexual em sala de aula e construí-los com a participação de pedagogos e de representantes da 

sociedade civil; 

4.28) participar ativamente de projetos sociais visando à efetivação e 

desenvolvimento da educação inclusiva no município de Diamantina; 

4.29) criar parcerias e convênios entre as Unidades Escolares e Unidades de Saúde 

que visem garantir a avaliação clínica e o acompanhamento do aluno com necessidades 



educacionais especiais (deficiências, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação) da rede de ensino; 

4.30) formar uma comissão composta pelos diferentes segmentos educacionais 

(Universidade, Estado, Município, Associações e Escolas Particulares) que tenham como 

objetivo discutir a Educação Inclusiva no Município de Diamantina, por meio de palestras, 

debates, cursos, entre outras iniciativas. 

 

META 5: alfabetizar 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, 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) aderir e consolidar instrumentos periódicos e específicos de avaliação nacional 

para aferir a alfabetização das crianças, aplicados a cada ano, bem como estimular os sistemas 

de ensino e as escolas a criarem processos e avaliação permanente de monitoramento, 

implementando medidas pedagógicas para alfabetizar todos os alunos até o final do terceiro 

ano do ensino fundamental; 

5.3) estimular a produção de tecnologias educacionais e selecionar, certificar, 

divulgar e aplicar tecnologias educacionais para a alfabetização de crianças, assegurada a 

diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o acompanhamento dos 

resultados nas unidades escolares em que forem aplicadas; 

5.4) fomentar, em parceria com Instituições de Educação Superior, o 

desenvolvimento de práticas pedagógicas inovadoras e de tecnologias educacionais 

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; 

5.5) garantir a alfabetização de crianças do campo, quilombolas e de populações 

itinerantes, com a distribuição de materiais didáticos específicos e elaborar, conjuntamente 

com as populações, instrumentos de acompanhamento que considerem a identidade cultural 

das comunidades, de acordo com o Decreto nº 7352/10; 



5.6) estimular 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 e lato sensu e 

promover programas de formação continuada articuladas com articuladas com a formação 

inicial de professores; 

5.6.1) criar ações, programas e projetos que facilitem o ingresso aos programas de 

pós-graduação dos professores da educação básica nas instituições federais; 

5.7) apoiar a alfabetização das pessoas com necessidades educacionais especiais, 

considerando as suas especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, 

sem estabelecimento de terminalidade temporal; 

5.8) revitalizar e consolidar o Programa de Intervenção Pedagógica Municipal, com a 

definição de recursos humanos para o serviço de assessoramento pedagógico aos professores 

do Ciclo da Alfabetização; 

5.9) acompanhar a execução do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa 

– PNAIC, no município, com vistas a intervir no aperfeiçoamento das ações referentes ao 

programa; 

5.10) identificar as experiências docentes no tocante à alfabetização dos alunos, 

promovendo a formação e socialização de ações pedagógicas qualitativas, garantindo 

condições eficientes que favoreçam práticas exitosas; 

5.11) garantir o espaço e o tempo para estudo das diversas teorias cognitivas da 

aprendizagem, da leitura e escrita, confecção de ambiente alfabetizador, sequência didática, 

dentre outros temas relevantes na área da alfabetização; 

5.12) normatizar e valorizar o cumprimento da jornada destinada ao cumprimento de 

atividades extraclasse pelo docente, garantindo espaço, tempo, formação, planejamento, 

avaliação, gestão do trabalho e espaço pedagógico. 

 

META 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 60% (sessenta por 

cento) das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 30% (trinta por cento) dos alunos 

da educação básica. 

 

ESTRATÉGIAS: 

6.1) promover, progressivamente, com o apoio da União, Estado, Entidades Privadas 

(parcerias consolidadas pela União, Estado e Município) e demais segmentos da sociedade 

civil, 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 7 (sete) horas diárias durante todo o ano letivo, com a ampliação 

progressiva da jornada de professores em uma única escola respeitada a opção do servidor 

público acerca do cumprimento da jornada em tempo integral; 

6.2) construir, em regime de colaboração com a União, Estado e Entidades Privadas, 

(parcerias consolidadas pela União, Estado e Município), escolas com padrão arquitetônico e 

mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente em comunidades 

pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social; 

6.3) reestruturar com apoio financeiro da União, Estado e Entidades Privadas 

(parcerias consolidadas pela União, Estado e Município), as escolas públicas, por meio da 

instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, espaços 

multifuncionais, bibliotecas, cozinhas, refeitórios, banheiros e outros equipamentos, bem 

como da produção de material didático e da formação de recursos humanos para a educação 

em tempo integral; 

6.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais 

e esportivos e com equipamentos públicos, como centros comunitários, bibliotecas, praças, 

parques, museus, teatros, cinemas e planetários; 

6.5) 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 (parcerias consolidadas pela União, Estado e Município) de serviço social vinculadas 

ao sistema sindical, Sistema S, entidades do Terceiro Setor, ONGs e Organizações da 

Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIPs, de forma concomitante e em articulação com 

a rede pública de ensino; 

6.6) orientar sobre 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; 

6.7) atender, imediatamente e com qualidade, às escolas do campo e de comunidades 

quilombolas na oferta de educação em tempo integral, com base em consulta prévia e 

informada, considerando-se as peculiaridades locais; 

6.8) 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, assegurando atendimento educacional especializado complementar e 



suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais, prioritariamente, na própria escola 

ou em instituições especializadas; 

6.9) adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, 

direcionando a expansão da jornada para o efetivo trabalho escolar, combinado com 

atividades recreativas, esportivas e culturais; 

6.10) cabe à União, Estado e Município criar, fomentar e implementar políticas 

públicas de incentivo fiscal para custeio de atividades voltadas para a manutenção de escolas 

de tempo integral; 

6.11) promover, permanentemente, formações, debates e palestras para os diversos 

atores educacionais, com vistas a incentivar e desmitificar a reorganização do tempo escolar 

em tempo integral; 

6.12) cabe à União, Estado e Município orientar a equipe escolar (os gestores 

escolares, Especialistas da Educação Básica/Supervisor Escolar e Professores) e os integrantes 

do Conselho Escolar na elaboração do plano de trabalho para adesão aos programas estaduais 

e federais: Mais Educação, Escola em Tempo Escolar, etc; 

6.13) cabe à União, Estado e Município, se necessário, em parcerias, capacitar a 

equipe escolar no uso da ferramenta digital e acesso aos sítios eletrônicos ( PDDE Interativo, 

etc) para captação de recursos e prestação de contas, com o objetivo de manter a oferta do 

ensino em tempo integral. 

 

META 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

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

seguintes médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica -IDEB: 

 

Metas projetadas – Ideb 2015 a 2021 

Metas estimativas com base nos últimos resultados do IDEB do município. Médias 

observadas e publicadas pelo MEC/INEP. 

Níveis 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 

Fonte: Mec/Inep. 

 



ESTRATÉGIAS: 

7.1) aderir às diretrizes pedagógicas para a educação básica e implantar em todas as 

unidades escolares a base nacional comum dos currículos, com a descrição das 

habilidades/capacidades  e objetivos de aprendizagem para cada ano do ensino fundamental e 

médio, respeitada a diversidade regional, estadual e local; 

7.2) assegurar que, até 2019, pelo menos 70% (setenta por cento) dos alunos do 

ensino fundamental e 50% (cinquenta por cento) dos alunos do ensino médio tenham 

alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos de 

aprendizagem de seu ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento) dos alunos, pelo menos, 

alcancem o nível desejável;  

7.3) garantir que, até 2024, 90% dos estudantes do ensino fundamental e do ensino 

médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos e objetivos 

de aprendizagem de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por cento) dos alunos estejam, pelo 

menos, o nível desejável; 

7.4) utilizar o conjunto nacional e estadual de indicadores de avaliação institucional, 

elaborado pela União e Estado, 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; 

7.5) promover processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, 

por meio da constituição de instrumentos e processos de avaliação que apontem 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; 

7.6) revisar e implementar 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, 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; 

7.7) cabe à União, Estado e Município orientar pedagógica e administrativamente as 

instituições educacionais do município, a fim de que busquem atingir as metas do Ideb, 

diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices em relação à média nacional, 



garantindo equidade da aprendizagem no município, reduzindo pela metade, até o 2024, as 

diferenças entre as médias; 

7.8) cabe ao município, em articulação com a Superintendência Regional de Ensino 

Diamantina – SRE, acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos 

indicadores do sistema nacional de avaliação  externa da educação básica e do Ideb, relativos 

às escolas, às redes públicas de educação básica e aos sistemas de ensino do município, 

assegurando a contextualização desses resultados, com relação a indicadores sociais 

relevantes: nível socioeconômico das famílias dos alunos, a transparência e o acesso público 

às informações técnicas de concepção e operação do sistema de avaliação; 

7.9) selecionar 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, assegurada a diversidade de métodos e propostas 

pedagógicas, com preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem 

como o acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas; 

7.10) garantir transporte escolar gratuito para todos os estudantes da educação do 

campo na faixa etária da educação escolar obrigatória, mediante renovação e padronização 

integral da frota de veículos, de acordo com especificações definidas pelo Instituto Nacional 

de Metrologia, Qualidade e Tecnologia - INMETRO e  realização de convênios com a União 

e o Estado para financiamento dos serviços de transporte de escolares, renováveis ou não, 

conforme a qualidade dos serviços, mediante avaliação da comunidade através de ouvidorias 

visando reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação 

local; 

7.11) financiar, desenvolver, estimular e participar de pesquisas para o atendimento 

escolar à população do campo que considerem as especificidades locais e as boas práticas 

nacionais e internacionais; 

7.12) oferecer e ampliar, até 2019, o acesso à rede mundial de computadores em 

banda larga de alta velocidade nas escolas e aumentar, até o final da década, a relação 

computador/aluno nas escolas da rede pública de educação básica, promovendo a utilização 

pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação, garantindo o suporte técnico 

para o funcionamento e manutenção dos equipamentos; 

7.13) apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar, garantindo a participação da 

comunidade escolar no planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da 

transparência e ao efetivo desenvolvimento da gestão democrática; 



7.14) aderir aos programas e aprofundar ações de atendimento ao aluno, em todas as 

etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de material didático-escolar, 

transporte escolar e alimentação escolar; 

7.15) observar, até 2016, em regime de colaboração com a União e o Estado, os 

parâmetros mínimos de qualidade dos serviços da educação básica, que serão utilizados como 

referência para a infraestrutura das escolas, para a aquisição de recursos pedagógicos, entre 

outros insumos relevantes, bem como utilizar esses parâmetros  como instrumento para 

adoção de medidas para a melhoria da qualidade do ensino; 

7.16) informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e da Secretaria 

Municipal de Educação, bem como propiciar programa de formação inicial e continuada para 

o pessoal técnico da Secretaria Municipal de Educação e das unidades escolares, garantindo o 

suporte técnico para o funcionamento e manutenção dos equipamentos; 

7.17) aderir e implantar as políticas públicas interinstitucionais de combate à 

violência na escola (incluindo o Psicólogo Escolar ou Orientador Educacional), inclusive pelo 

desenvolvimento de ações destinadas à capacitação de educadores para detecção dos sinais de 

suas causas, como a violência doméstica e sexual, favorecendo a adoção das providências 

adequadas para promover a construção da cultura de paz e um ambiente escolar dotado de 

segurança para a comunidade; 

7.18) 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; 

7.19) garantir nos currículos escolares conteúdos sobre a história e as culturas afro-

brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das Leis nºs 10.639, de 9 

de janeiro de 2003, e 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando-se a observância das 

respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas com outros 

órgãos de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas 

e a sociedade civil; 

7.20) 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, consideradas as práticas socioculturais e 

as formas particulares de organização do tempo; a oferta bilíngue  para o aluno surdo na 

educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental; a reestruturação e a aquisição de 



equipamentos; a oferta de programa para a formação inicial e continuada de profissionais da 

educação e o atendimento em educação especial; 

7.21) desenvolver currículos e propostas pedagógicas específicas para a educação 

escolar nas escolas do campo nas comunidades quilombolas, incluindo os conteúdos culturais 

correspondentes às respectivas comunidades e considerando o fortalecimento das práticas 

socioculturais, disponibilizando materiais didáticos específicos, inclusive para os alunos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação; 

7.22) mobilizar, por meio de eventos, 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; 

7.23) promover a articulação dos programas da área da educação, de âmbito local, 

com os de outras áreas, como saúde, trabalho e emprego, assistência social, esporte e cultura,  

Polícia Militar (Programa Polícia e Família), possibilitando a criação de rede de apoio integral 

às famílias, como condição para a melhoria da qualidade educacional; 

7.24) articular com os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde, o atendimento aos 

estudantes da rede escolar pública de educação básica por meio de ações de prevenção, 

promoção e atenção à saúde; 

7.25) 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 condição para a melhoria da qualidade educacional; 

7.26) cabe às instituições públicas e privadas aderir ao sistema nacional de avaliação 

externa, aos sistemas estaduais de avaliação da educação básica, apropriando-se dos 

resultados, com vistas a orientar as políticas públicas e as práticas pedagógicas, com o 

fornecimento das informações às escolas e à sociedade; 

7.27) promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano 

Nacional do Livro Didático e da Leitura, a formação de leitores e a capacitação de 

professores, bibliotecários, assistentes de serviços escolares e agentes da comunidade para 

atuar como mediadores da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas do 

desenvolvimento e da aprendizagem; 

7.28) criar mecanismos que assegurem o transporte escolar aos servidores da 

educação que atuam em localidades dentro e fora da sede, com vistas a reduzir o absenteísmo 

e promover a oferta de uma educação de qualidade para todos. 

 



META 8: elevar, até  2024, a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 

(vinte e nove) anos, de modo a concluir o ensino Médio, para as populações do campo 

(indígenas, quilombolas, ribeirinhos, apanhadores de flores, garimpeiros, camponeses, 

artesões e populações itinerantes), para as comunidades  mais carentes  do Vale Jequitinhonha 

com histórico de menor escolaridade  e dos 50% (cinquenta por cento) mais pobres, e igualar 

a escolaridade média entre negros e não negros. 

 

ESTRATÉGIAS:  

8.1) institucionalizar programas e desenvolver tecnologias para correção de fluxo, 

para acompanhamento pedagógico individualizado, bem como priorizar estudantes com 

rendimento escolar defasado, considerando as especificidades dos segmentos populacionais 

considerados no caput desta meta; 

8.2) desenvolver e implementar programas de educação de jovens e adultos para os 

segmentos populacionais considerados no caput da meta, que estejam fora da escola e que 

apresentem defasagem idade-série,  para garantir a continuidade da escolarização, após a 

alfabetização inicial; 

8.3) firmar parcerias com as instituições  públicas e privadas de serviço social e de 

formação profissional vinculadas ao sistema sindical, para a oferta gratuita de educação 

profissional técnica de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os 

segmentos populacionais considerados; 

8.4) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 

acompanhamento e o monitoramento do acesso e permanência na escola para os segmentos 

populacionais identificados, para identificar motivos de absenteísmo e outros fatores, visando 

garantir a frequência e a aprendizagem; 

8.5) 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; 

8.6) diagnosticar as ações metodológicas da prática escolar com o objetivo de 

analisar a eficácia das mesmas na abordagem dos conteúdos contextualizados com a realidade 

das populações citadas no caput desta meta; 

8.7) promover formação continuada para os profissionais das escolas, contemplando 

melhor contextualização das ações metodológicas voltadas à realidade das populações citadas 

no caput desta meta. 

 



META 9: elevar, até 2017,  a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) 

anos ou mais para 94% (noventa e quatro por cento) e, até 2024, erradicar o analfabetismo 

absoluto e reduzir em 55% (cinquenta e cinco por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

 

ESTRATÉGIAS: 

9.1) fazer levantamento da demanda da população de jovens e adultos e estabelecer 

programas, visando alfabetizar jovens, adultos e idosos, de modo a zerar a taxa de 

analfabetismo no município de Diamantina até  2024;  

9.2)  assegurar e ampliar, em parceria com a União e o Estado, a oferta pública e 

gratuita de Educação de Jovens e Adultos, para a população a partir de 15 anos, que não tenha 

atingido esses níveis de escolaridade;  

9.3) incentivar a construção de propostas político-pedagógicas, considerando essas 

faixas de idade, em conformidade com as peculiaridades da etapa do ciclo de vida em que se 

encontram;  

9.4) assegurar o fornecimento de material didático-pedagógico aos alunos e 

professores da Educação de Jovens e Adultos (EJA Anos Iniciais), de acordo com suas 

especificidades, bem como materiais de incentivo à leitura condizentes com a faixa etária 

desses alunos;  

9.5) assegurar e incentivar a formação continuada dos professores da Educação de 

Jovens e Adultos, fornecendo as condições necessárias para o desenvolvimento docente; 

9.6) realizar, em parceria com os órgãos de assistência social, o Censo Escolar 

Municipal, a cada 3 anos, de maneira a mapear demanda social pela EJA, buscando detectar a 

população não escolarizada, a população analfabeta e com baixa escolaridade, de maneira a 

subsidiar o planejamento de ações e de oferta de vagas nas diversas modalidades da EJA;  

9.7) estabelecer parcerias com as empresas para a implantação e/ou manutenção de 

programas de alfabetização junto ao quadro de profissionais, conforme demanda existente;  

9.8) construir políticas e estratégias de ações que assegurem o direito ao acesso e à 

permanência do aluno da EJA na escola, construindo estratégias e mecanismos preventivos à 

evasão, bem como de atenção aos evadidos das escolas do ensino regular;  

9.9) garantir a todos os alunos da EJA o acesso e uso de equipamentos culturais, 

esportivos, de lazer, sobretudo aos equipamentos de informática e à internet para realização de 

atividades intra e extraclasse;  



9.10) garantir a divulgação ampla da oferta de vagas através das diversas formas de 

comunicação disponíveis, bem como articulação com a comunidade, associação de 

moradores, igrejas, dentre outras;  

9.11) realizar encontros e eventos com os docentes para trocas de experiências em 

alfabetização de jovens e adultos;  

9.12) executar ações de atendimento ao estudante da educação de jovens e adultos 

por meio de programas suplementares de transporte, alimentação e aderir aos programas de 

promoção à saúde;  

9.13) articular as políticas de educação de jovens e adultos com outras áreas como 

saúde, esporte, assistência social e cultura, fortalecendo o atendimento em rede;  

9.14) estabelecer políticas que facilitem parcerias para o aproveitamento dos espaços 

ociosos existentes na comunidade, tendo como objetivo a oferta de cursos de alfabetização;  

9.15) efetuar, sob a coordenação dos órgãos competentes, com a participação da 

comunidade escolar, a revisão curricular da EJA;  

9.16) adequar currículos, frequência mínima para aprovação e carga horária, em 

concordância com a lei federal;  

9.17) construir, em regime de colaboração com a União e com o Estado, polos de 

Educação de Jovens e Adultos em locais estratégicos e garantir a melhoria dos já existentes, 

por meio da  aquisição de recursos de multimídia, biblioteca e sala de informática, para 

funcionamento da EJA; 

9.18) realizar, anualmente, diagnóstico dos jovens e adultos evadidos do ensino 

fundamental e médio, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e 

adultos; 

9.19) aderir ao programa nacional de transferência de renda para jovens e adultos que 

frequentarem cursos de alfabetização; 

9.20) garantir 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 e identificar os 

analfabetos funcionais; 

9.21) assegurar a oferta de educação de jovens e adultos, nas etapas de ensino 

fundamental e médio, às pessoas privadas de liberdade no estabelecimento penal do 

município, garantindo formação específica dos professores e implementação de diretrizes 

nacionais em regime de colaboração com a União e o Estado; 



9.22) incentivar a proposição de projetos inovadores na educação de jovens e adultos 

que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses 

alunos; 

9.23) incentivar 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; 

9.24) implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e 

adulta, direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os 

alunos com deficiência, articulando com as instituições de educação básica e ensino superior, 

com as cooperativas e associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em centros 

vocacionais tecnológicos, com tecnologias assistivas que favoreçam a efetiva inclusão social e 

produtiva dessa população, a exemplo, o Instituto Federal do Norte de Minas Gerais 

(IFNMG) e a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM); 

9.25) considerar, nas políticas públicas de jovens e adultos, as necessidades dos 

idosos, com vistas à promoção de políticas de erradicação do analfabetismo, ao acesso a 

tecnologias educacionais e atividades recreativas, culturais e esportivas, à implementação de 

programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos idosos e à 

inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas; 

9.26) estreitar as parcerias com  as instituições de ensino superior, a exemplo o 

Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG) e a Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), para a elaboração e desenvolvimento de programas e 

integralização de currículos com foco na alfabetização de jovens e adultos nas localidades 

mapeadas.  

 

META 10: oferecer, 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) instituir, progressivamente, em regime de colaboração com a União e com o 

Estado, programa de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do ensino fundamental 

e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da educação básica; 

10.2) garantir matrículas na educação de jovens e adultos, assegurando a oferta de 

escolas por zoneamento, de modo a articular a formação inicial e continuada de trabalhadores 



com a educação profissional, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador 

com turnos flexíveis (diurno e noturno) capazes de atender a demanda existente; 

10.3) fomentar a integração da educação de jovens e adultos com a educação 

profissional, em cursos planejados, de acordo com as características do público da educação 

de jovens e adultos e considerando as especificidades das populações itinerantes e do campo e 

das comunidades quilombolas, inclusive na modalidade de educação a distância; 

10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com necessidades 

educacionais especiais e baixo nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens 

e adultos articulada à educação profissional; 

10.5) operacionalizar a reestruturação e aquisição de equipamentos voltados à 

expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas que atuam na educação de jovens e 

adultos integrada à educação profissional, garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência; 

10.6) estimular a diversificação curricular da educação de jovens e adultos, 

articulando a formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo 

interrelações entre teoria e prática, nos eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da 

cultura e cidadania, de forma a organizar o tempo e o espaço pedagógicos adequados às 

características desses alunos; 

10.7) sugerir a confecção 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; 

10.8) fomentar a oferta pública de formação inicial e continuada para trabalhadores 

da área rural e à pessoa com deficiência, articulada à educação de jovens e adultos, em regime 

de colaboração com as instituições de educação básica e ensino superior, a exemplo, 

Universidades e Institutos Federais; 

10.9) aderir aos programas nacionais de assistência ao estudante, compreendendo 

ações de assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para 

garantir o acesso, a permanência, a aprendizagem e a conclusão com êxito da educação de 

jovens e adultos articulada à educação profissional; 

10.10) promover a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à 

educação profissional, de modo a atender às pessoas privadas de liberdade nos 

estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e 

implementação de diretrizes nacionais, em regime de colaboração com os entes federados; 



10.11) 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; 

10.12) definir com os órgãos educacionais estaduais o âmbito de atuação e 

competência de cada ente federativo no que concerne à oferta de EJA no município de 

Diamantina. 

 

META 11: ofertar as matrículas na educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% (cinquenta por cento) da expansão no 

segmento público. 

ESTRATÉGIAS: 

11.1) incentivar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio na 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, levando em consideração a 

responsabilidade do IFNMG na ordenação do território municipal, sua vinculação com 

arranjos produtivos, sociais e culturais locais e regionais; 

11.2) propor novas parcerias com os Institutos Federais de Educação Profissional 

Técnica e Tecnológica visando a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível 

médio nas redes públicas de ensino; 

11.3) fomentar a expansão da oferta de educação profissional técnica de nível médio 

na modalidade de educação à distância, com a finalidade de ampliar a oferta e democratizar o 

acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurando a equidade; 

11.4) disponibilizar as unidades escolares mantidas pelo município, de modo a 

estimular a expansão do estágio na educação profissional técnica de nível médio e do ensino 

médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico, visando à formação de qualificações 

próprias da atividade profissional, à contextualização curricular e ao desenvolvimento da 

juventude; 

11.5) aderir aos programas nacionais e estaduais de educação profissional e auxiliar 

no mapeamento da demanda existente, observada a oferta do mercado de trabalho, em 

colaboração com os sindicatos patronais e dos trabalhadores e associação comercial; 

11.6) propagar a oferta de matrículas gratuitas de educação profissional técnica de 

nível médio pelas entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical 

e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com necessidades educacionais 

especiais, com atuação exclusiva na modalidade; 



11.7) cientificar a população acerca dos programas de financiamento estudantil da 

educação profissional técnica de nível médio, em instituições privadas de educação superior; 

11.8) acompanhar e divulgar os resultados do sistema de avaliação da qualidade da 

educação profissional técnica de nível médio das redes escolares públicas e privadas; 

11.9) contribuir para 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; 

11.10) divulgar a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as 

pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação; 

11.11) apoiar as instituições de ensino de educação técnica e tecnológica a fim de 

elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio na Rede 

Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica no município de Diamantina 

apoiar o Instituto Federal, a fim de elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos 

técnicos de nível médio na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica 

no município de Diamantina; 

11.12) firmar parcerias com as instituições de ensino de educação técnica e 

tecnológica por meio da cessão de recursos humanos e operacionalização dos Pólos de 

educação à distância, visando a garantir as condições necessárias à permanência dos 

estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio, inclusive, nos finais de semana; 

11.13) 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; 

11.14) incentivar e assegurar a participação dos profissionais da rede municipal de 

ensino nos cursos ofertados pelas instituições de educação técnica e tecnológica, a exemplo, 

Pro - Funcionários do IFNMG, dentre outros; 

11.15) estabelecer políticas públicas para a expansão do ensino técnico- profissional 

no município;  

11.16) estabelecer parcerias com as Instituições de Ensino na área de Educação 

Especial para capacitar os profissionais do Ensino Médio, Técnico e Profissionalizante.  

 

 



META 12: contribuir ativamente para elevar a 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) otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos dos 

polos de Educação à Distância (EAD) das instituições públicas de educação superior, 

mediante termo de cooperação mútua pactuado entre o Município, o Estado e a União, de 

forma a ampliar o acesso à graduação; 

12.2) divulgar a oferta de vagas da educação superior da Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema Universidade Aberta do Brasil; 

12.3) contribuir para a elevação gradual da taxa de conclusão média dos cursos de 

graduação presenciais nas universidades públicas para 90% (noventa por cento) e sugerir, no 

mínimo, um terço das vagas em cursos noturnos, com vistas a elevar a relação de estudantes 

por professor; 

12.4) fomentar a oferta de educação superior laica, pública e gratuita prioritariamente 

para a formação de professores para a educação básica, sobretudo nas áreas do conhecimento 

em que o município detectou carência de profissionais; 

12.5) incentivar as políticas de inclusão e de assistência estudantil dirigidas aos 

estudantes de instituições públicas, bolsistas de instituições privadas de educação superior e 

beneficiários do Fundo de Financiamento Estudantil - FIES, 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, povos 

tradicionais, comunidades indígenas, populações do campo e de estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, de forma a apoiar 

seu sucesso acadêmico; 

12.6) contribuir para a ampliação da participação proporcional de grupos 

historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a adoção de políticas 

afirmativas e difusão do programa de Financiamento Estudantil - FIES; 

12.7) participar ativamente de estudos e pesquisas que analisem a necessidade de 

articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, considerando as 

necessidades econômicas, sociais e culturais do País; 



12.8) apoiar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em 

cursos de graduação e pós-graduação no território municipal, tendo em vista o aprimoramento 

da formação de nível superior; 

12.9) mapear a demanda de profissionais da educação, que atuam no campo e em 

comunidades quilombolas, com vistas a expandir o atendimento e assegurar 

indissociavelmente o acesso, a permanência, a conclusão e a formação de profissionais para 

atuação nessas populações; 

12.10) fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, destacadamente a 

que se refere à formação nas áreas de déficit de profissionais da educação, visando a melhoria 

da qualidade da educação básica no município; 

12.11) contribuir para o desenvolvimento dos programas de composição de acervo 

digital de referências bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a 

acessibilidade às pessoas com deficiência; 

12.12) divulgar as ações do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior - FIES, e do Programa Universidade para Todos - PROUNI, benefícios destinados à 

concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores 

presenciais ou a distância;  

12.13) criar políticas públicas que busquem ampliar o sucesso do estudante, 

proveniente do ensino médio público, para o ingresso no ensino superior, através de cursos 

preparatórios para o ENEM;  

12.14) ensejar discussões, por meio de fóruns, sobre a diversificação de cursos no 

processo de ampliação de oferta de vagas, de maneira a garantir não só os condicionantes ao 

mundo do trabalho, como também as necessidades de desenvolvimento estratégico local, 

regional e nacional;  

12.15) incentivar a criação de mecanismos promotores de intercâmbio entre os 

estabelecimentos de educação superior e as escolas públicas de educação básica do município 

de Diamantina, visando ao desenvolvimento de pesquisa e extensão, bem como programas de 

formação continuada para a educação básica, conforme as necessidades diagnosticadas; 

12.16) implementar programas informativos e de incentivo ao jovem do ensino 

médio de escola pública sobre cursos e profissões, ofertas e vagas, políticas de amparo e/ou 

financiamento ao estudante universitário no que se refere ao acesso e permanência no ensino 

superior;  

12.17) promover a divulgação e incentivo junto aos professores da educação básica 

de informações sobre pós-graduação; 



12.18) estimular a implantação de novas Instituições de Ensino Superior públicas no 

município;  

12.19) viabilizar o intercâmbio entre as Instituições de Ensino Superior e escolas 

públicas, para a organização de programas que visem à promoção, interação e estímulo dos 

alunos, modificando as suas perspectivas, fazendo com que estes familiarizem-se com o 

ambiente acadêmico.  

 

META 13: contribuir para a elevação da qualidade da educação superior e ampliar a 

proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no sistema de 

educação superior do município para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no 

mínimo, 35% (trinta e cinco por cento) doutores, até 2020. 

 

ESTRATÉGIAS: 

13.1) propor parcerias para a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e 

licenciaturas, integrando-os às demandas e necessidades das redes de educação básica, de 

modo a permitir aos graduandos a aquisição das qualificações necessárias a conduzir sua 

práxis pedagógica no processo educacional de seus futuros alunos, combinando formação 

geral e específica com a prática didática, além da educação para as relações étnico-raciais, a 

diversidade e as necessidades das pessoas com necessidades educacionais especiais; 

13.2) cooperar para a elevação do padrão de qualidade das universidades, orientando 

para que realizem efetivamente, pesquisa institucionalizada, articulada às necessidades do 

município; 

13.3) estabelecer políticas públicas de incentivo à matrícula em cursos de pós 

graduação stricto sensu, conforme o plano de carreira e outras legislações pertinentes; 

13.4) propor ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e para 

favorecer o acesso das populações do campo e das comunidades quilombolas a programas de 

mestrado e doutorado; 

13.5) contribuir para a ampliação da oferta de programas de pós-graduação stricto 

sensu, especialmente os de doutorado, pela UFVJM; 

13.6) apoiar os programas, projetos e ações que objetivem a internacionalização da 

pesquisa e da pós-graduação brasileira, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de 

grupos de pesquisa; 

13.7) estreitar o intercâmbio científico e tecnológico, entre as instituições de ensino, 

pesquisa e extensão e as unidades escolares da educação básica; 



13.8) estimular a pesquisa científica e de inovação pelos órgãos competentes e 

promover a formação de recursos humanos que valorize a diversidade regional e a 

biodiversidade da região dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, bem como a gestão de 

recursos hídricos no semiárido para mitigação dos efeitos da seca e geração de emprego e 

renda na região; 

 

META 14: contribuir para elevar gradualmente em 10% o número de matrículas na 

pós-graduação stricto sensu de professores e demais profissionais da educação básica do 

município de Diamantina, de modo a aumentar o número de titulação anual de mestres e 

doutores. 

 

ESTRATÉGIAS: 

14.1)  divulgar as políticas de financiamento da pós-graduação stricto sensu por meio 

das agências locais de fomento; 

14.2) 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, por meio da firmatura de convênio de cooperação mútua; 

14.3) expandir a demanda de cursistas nos programas de pós-graduação stricto sensu, 

que utilizam metodologias, recursos e tecnologias de educação à distância, assegurando no 

processo de formação de docentes a pedagogia da alternância, incluindo os cursos de 

graduação e pós graduação; 

14.4) implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e locais  para 

favorecer o acesso das populações do campo e das comunidades  quilombolas a programas de 

mestrado e doutorado; 

14.5) facilitar o acesso dos profissionais da educação básica aos programas de pós-

graduação stricto sensu, especialmente aos de doutorado; 

14.6) divulgar os programas de acervo digital de referências bibliográficas para os 

cursos de pós-graduação às pessoas com necessidades educacionais especiais; 

14.7) 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, e, especialmente, naquelas em que há carência de 

profissionais capacitados e baixa procura; 



14.8) participar, em regime de cooperação com a universidade, dos programas, 

projetos e ações que objetivem a pós-graduação, incentivando a atuação em rede e o 

fortalecimento de grupos de pesquisa; 

14.9) estimular a participação dos profissionais da educação básica em intercâmbio 

científico e tecnológico, nacional e internacional; 

14.10) incentivar a formação de recursos humanos que valorize a diversidade e a 

biodiversidade de nossa região, bem como a gestão de recursos hídricos no semiárido para 

mitigação dos efeitos da seca e geração de emprego e renda na região do Alto Jequitinhonha; 

14.11) propor alterações na legislação municipal que versa sobre o afastamento 

remunerado para estudos, bem como assegurar a valorização financeira do profissional da 

educação em conformidade com a  titulação obtida. 

 

META 15: garantir, em regime de colaboração com a União e com o Estado, 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, até 2015, aderindo à 

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. 

 

ESTRATÉGIAS: 

15.1) realizar diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação 

básica e da capacidade de atendimento, por parte de instituições públicas de educação 

superior existentes no Município e região; 

15.2) disponibilizar as unidades escolares para 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; 

15.3) utilizar as ferramentas midiáticas para divulgar a oferta e as matrículas em 

cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação; 

15.4) viabilizar o desenvolvimento de programas específicos para formação de 

profissionais da educação das escolas do campo, das comunidades quilombolas e da educação 

especial; 

15.5) propor às instituições de educação superior a reforma curricular dos cursos de 

licenciatura e estimular a renovação pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado 

do aluno; 



15.6) valorizar as práticas de ensino e os estágios dos profissionais da educação nos 

cursos de formação de nível médio e superior, visando ao trabalho sistemático de articulação 

entre a formação acadêmica e as demandas da educação básica; 

15.7) mapear a demanda de formação em nível médio na modalidade normal aos 

docentes, não licenciados ou licenciados em área diversa de sua atuação e solicitar cursos e 

programas especiais para assegurar formação específica na educação superior, nas respectivas 

áreas de atuação; 

15.8) estimular a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível 

superior destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos profissionais da 

educação de outros segmentos que não os do magistério; 

15.9) aderir, até o final de 2015, à política nacional de formação continuada para os 

profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério; 

15.10) aderir e propagar os programas de concessão de bolsas de estudos 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; 

15.11) propagar e estimular os cursos voltados à complementação e certificação 

didático-pedagógica de profissionais experientes; 

15.12) gerar e garantir condições na estrutura da administração pública, para que o 

profissional da educação participe de cursos de formação inicial e continuada, incluindo 

cursos oferecidos em regime de alternância sem perda remuneratória. 

 

META 16: incentivar a formação, em nível de pós-graduação, de 50% (cinquenta 

por cento) dos professores da educação básica, até 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 a União e com o Estado, 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 e do Município; 

16.2) operacionalizar o programa de composição de acervo de obras didáticas, 

paradidáticas e de literatura e de dicionários, e programa específico de acesso a bens culturais, 

incluindo obras e materiais produzidos em Libras e em Braille, sem prejuízo de outros, a 



serem disponibilizados para os professores da rede pública de educação básica, favorecendo a 

construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação; 

16.3) criar portais eletrônicos para estimular a atuação dos professores da educação 

básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos suplementares, 

inclusive aqueles com formato acessível; 

16.4) propagar a oferta de bolsas de estudo, custeadas pela União, para pós-

graduação dos professores e demais profissionais da educação básica; 

16.5) aderir aos programas para 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 municipal de disponibilização de recursos para acesso a bens 

culturais pelo magistério público, por meio de articulação entre os vários órgãos da 

administração pública; 

16.6) firmar parcerias, preferencialmente, de orientação pública, para oferecer cursos 

de formação inicial e continuada nas áreas de conhecimento, a fim de atender as carências do 

município. 

 

META 17: propor alterações no plano de carreira visando valorizar os profissionais 

do magistério das redes públicas de educação básica de forma a equiparar seu rendimento 

médio ao dos demais profissionais com escolaridade equivalente, até 2020. 

 

ESTRATÉGIAS: 

17.1) constituir, até 2015, equipe técnica paritária com representação de todos os 

segmentos da educação e pessoal técnico-administrativo do Poder Executivo Municipal, 

escolhidos em assembléia, para acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso 

salarial no Município para os profissionais do magistério público da educação básica, com 

vistas a alinhar a remuneração desses profissionais; 

17.2) atribuir à  equipe técnica a tarefa de propor alterações no Plano de Carreira, 

para posterior autorização legislativa; 

17.3) elaborar projeto de lei, com ampla consulta e anuência da categoria, no âmbito 

do Município, para alterar o Plano de Carreira para os profissionais do magistério da rede 

pública municipal de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei nº 11.738, 

de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em 

um único estabelecimento escolar, respeitada a opção do servidor público acerca do 

cumprimento da jornada em tempo integral; 



17.4) captar recursos da União para implementação de políticas de valorização dos 

profissionais do magistério, para cumprimento do piso salarial nacional profissional; 

17.5) firmar convênios com instituições públicas e privadas de assistência à saúde, 

com vistas a garantir, subsidiar e ampliar o acesso à prevenção e ao tratamento qualitativo de 

saúde para o profissional da educação, obedecida à capacidade contributiva do servidor.  

 

META 18: reformular e adequar, até 2016, o Plano de Carreira para os profissionais 

da educação básica pública municipal, tendo como referência o piso salarial nacional 

profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição 

Federal. 

 

ESTRATÉGIAS: 

18.1) estruturar o quadro de pessoal da rede pública municipal de educação básica de 

modo que, até 2016, 80% (oitenta 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; 

18.2) implantar, nas redes públicas de educação básica, acompanhamento dos 

profissionais iniciantes, supervisionados por Comissão de Avaliação de Desempenho, 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) aderir às iniciativas de elaboração da prova nacional do Ministério da 

Educação, para subsidiar o município no diagnóstico das carências na formação dos 

profissionais da educação básica, com vistas à criação de políticas públicas; 

18.4) prever, no Plano 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) divulgar, anualmente, a partir 2016, o censo dos profissionais da educação 

básica de outros segmentos que não os do magistério, elaborado  pelo Ministério 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) constituir comissão de profissionais da educação da rede municipal pública e 

privada, em assembleia, com representação paritária de todos os segmentos da educação para 

apoiar os órgãos competentes na elaboração, reestruturação e implementação dos planos de 

Carreira. 

 

META 19: assegurar condições, para a efetivação da gestão democrática da 

educação até 2016, associada a critérios técnicos de meritocracia (formação profissional, 

titulação e certificação), desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito 

das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 

 

ESTRATÉGIAS: 

19.1) orientar as escolas na criação e manutenção dos Conselhos Escolares e outras 

formas de participação da comunidade escolar na melhoria da estrutura e funcionamento das 

instituições de educação infantil e ensino fundamental, públicas e privadas (lucrativas e não-

lucrativas), bem como no enriquecimento das oportunidades educativas e dos recursos 

pedagógicos, garantindo-se: a) maior integração na relação família-escola; b) realização de 

reuniões em horários que facilitem a participação da família; c) aumento da periodicidade das 

reuniões do Conselho de Escola, assegurando o mínimo de uma reunião mensal e uma 

assembleia geral da comunidade escolar em cada semestre; adesão aos programas de 

formação de conselheiros escolares e de cursos sobre o papel dos Conselhos para a 

comunidade escolar; 

19.2) elaborar legislação específica, que regulamente a matéria, considerando 

conjuntamente, para a nomeação dos diretores de escola, critérios técnicos e certificação, bem 

como a consulta pública da comunidade escolar; 

19.3) aderir aos programas de apoio e formação de conselheiros - Conselho de 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica - 

FUNDEB, Conselho de Alimentação Escolar – CAE - e Conselhos Escolares, garantindo a 

esses colegiados espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à 

rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções; 

19.4) constituir, em dois anos, o Fórum Municipal Permanente de Educação, com o 

intuito de coordenar as conferências municipais, bem como efetuar o acompanhamento da 

execução deste Plano Municipal de Educação; 

19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de grêmios estudantis e associações 

de pais e mestres, 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; 

19.6) 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 adesão aos programas de formação de conselheiros, 

assegurando-se condições de funcionamento autônomo; 

19.7) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos e 

seus familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos e calendários 

escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos 

pais na avaliação da gestão escolar; 

19.8) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira nos estabelecimentos de ensino; 

19.9) desenvolver programas de formação de gestores escolares, bem como aderir à 

prova nacional específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para o 

provimento dos cargos; 

19.10) criar programas de compartilhamento de experiências exitosas em gestão 

escolar; 

19.11) instituir o Conselho Municipal de Transporte Escolar. 

 

META 20: ampliar o investimento na educação municipal atingindo, em 2024, 27% 

da receita líquida do município, sendo 0,2% de acréscimo ao ano, resultante de impostos, 

inclusive o proveniente de transferências, para manutenção e desenvolvimento do ensino 

público. 

 

ESTRATÉGIAS:  

20.1) acompanhar regularmente os estudos do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP - sobre os investimentos e custos por aluno da 

educação básica e superior públicas, em todas as suas etapas e modalidades para planejamento 

das despesas e investimento em educação no município; 

20.2) aplicar com o aporte da União  e do Estado  a base de cálculo do Custo Aluno-

Qualidade inicial - CAQi,  valor calculado de acordo com os insumos indispensáveis ao 

processo de ensino-aprendizagem e à garantia  dos padrões mínimos de qualidade; 

20.3) propugnar pela definição de um Custo Aluno Qualidade - CAQ -  

nacionalmente definido que sirva como parâmetro para as políticas de financiamento da 



educação básica, a partir 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; 

20.4) acompanhar a revisão do CAQ, que 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; 

20.5) assegurar que todas as escolas do município atendam aos padrões de qualidade 

a serem estabelecidos conforme os Planos Nacional, Estadual e Municipal de Educação;  

20.6) realizar e divulgar estudos sobre os custos da educação básica, no município de 

Diamantina, nas suas diferentes etapas e modalidades, com base em parâmetros de qualidade, 

buscando a melhoria da efetividade e do atendimento;  

20.7) articular iniciativas junto à União e ao Estado, visando ampliar as políticas de 

financiamento para manutenção, qualificação dos profissionais e ampliação da educação 

básica nas diferentes etapas e modalidades;  

20.8) compartilhar responsabilidades, 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, visando  alcançar as metas estabelecidas neste Plano;  

20.9) buscar junto aos órgãos competentes a projeção de Estatísticas Educacionais 

para planejamento dos gastos com educação; 

20.10) apoiar a Secretaria da Fazenda  na  elaboração de mecanismos de 

acompanhamento da arrecadação municipal; 

20.11) propugnar pela aplicação dos 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; 

20.12) 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 de conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb; 

20.13) buscar o apoio da União, na forma da lei, para a complementação de recursos 

financeiros, de modo a atingir o valor do CAQi e, posteriormente, do CAQ; 

20.14) definir critérios para aplicação dos recursos, que considerem de forma 

equitativa as unidades escolares que se encontrem em situação de vulnerabilidade 

socioeconômica e/ou de difícil acesso, bem como de unidades escolares de atendimento de 

educação especial, na busca da equalização das oportunidades educacionais; 

20.15) envidar esforços para a captação de recursos financeiros adicionais com vistas 

à ampliação do financiamento da educação no Município; 

20.16)  publicizar informações sobre receita e despesa das instituições pertencentes à 

Rede Municipal de Ensino e das instituições conveniadas; 

20.17) garantir suporte financeiro para a concretização dos objetivos e metas deste 

Plano Municipal de Educação. 

 

META 21: Ampliar, até 2024, as Escolas do Campo com oferta de ensino 

contextualizado na realidade das populações do campo, das comunidades mais carentes do 

município de Diamantina e dos 50% (cinquenta por cento) mais pobres atendendo a 

população de 4 (quatro) a 17  (dezessete) anos, de modo a concluir a Educação Básica. 

 

ESTRATÉGIAS: 

21.1) acessar os recursos disponíveis no PRONACAMPO para construção e reforma 

de Escolas localizadas nas áreas rurais; 

21.2) contemplar, nos editais de concursos públicos, vagas especificas para os 

professores licenciados em Educação do Campo; 

21.3) promover a construção participativa dos projetos pedagógicos das Escolas do 

Campo, envolvendo a comunidade escolar e os atores sociais do território. 

 

META 22: Desenvolver, nos próximos 05 (cinco anos), políticas e programas 

educacionais, de forma intersetorial, que visem à implementação do PNE, em articulação com 

o Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino da História da Cultura Afro-brasileira e Africana, 

o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, o Plano Decenal dos Direitos da 

Criança e do Adolescente, o Plano de Políticas para as Mulheres, o Plano Nacional de 



Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT e a Lei nº 9795/99 – Lei da Política 

Nacional de Educação Ambiental e Programa Nacional de Educação Ambiental (Pronea), 

Estatuto da Igualdade Racial. 

 

 ESTRATÉGIAS: 

22.1) inserir e implementar na política de valorização e formação dos (as) 

profissionais da educação e da comunidade escolar, a discussão de raça, etnia, gênero e 

diversidade sexual, na perspectiva dos direitos humanos, adotando práticas de superação do 

racismo, machismo, sexismo, homofobia, lesbofobia, transfobia e contribuindo para a 

efetivação de uma educação antirracista, laica e não homo/lesbo/transfóbica; 

22.2) garantir políticas educacionais e recursos públicos para cumprir os dispositivos 

do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o atendimento protetivo de crianças e de 

adolescentes cumprindo medidas socioeducativas, em situação de vulnerabilidade ou risco, 

com sua inclusão no processo educativo, através de medidas educacionais, de saúde e 

judiciais, extensivas às famílias; 

22.3) desenvolver e consolidar, em parcerias com instituições públicas e privadas, 

políticas de produção e disseminação de materiais pedagógicos para as bibliotecas da 

educação básica que promovem a igualdade racial, de gênero, por orientação sexual e 

identidade de gênero, direitos reprodutivos, a inclusão das pessoas com deficiência, a 

educação ambiental e que também contemplem a realidade dos povos do campo, dos 

indígenas, dos quilombolas, dos ciganos e da educação ao longo da vida, respeitando e 

valorizando as especificidades da juventude e dos adultos e idosos, garantindo a 

acessibilidade. 

 

 

 



ANEXO II - INDICADORES PARA MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA 

EVOLUÇÃO DAS METAS DO PME 

 

Meta 1: Educação Infantil 

❏ Indicador 1A – Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola. 

 

Informações necessárias: 

População de 4 e 5 anos que frequenta a escola. 

População de 4 e 5 anos de idade. 

 

Fonte oficial: 

IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 

 

Cálculo: 

 

___________________________________________________________________________ 

 

❏ Indicador 1B – Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola 

 

Informações necessárias: 

População de 0 a 3 anos de idade que frequenta a escola. 

População de 0 a 3 anos de idade. 

 

Fonte oficial: 

IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 

 

Cálculo: 

 

 

 

 



Meta 2: Ensino Fundamental 

❏ Indicador 2A – Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola. 

 

Informações necessárias: 

População de 6 a 14 anos de idade que frequenta a escola. 

População de 6 a 14 anos de idade. 

 

Fonte oficial: 

IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 

 

Cálculo: 

 

 

❏ Indicador 2B – Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino 

fundamental concluído. 

 

Informações necessárias: 

População de 16 anos de idade com 9 anos ou mais anos de estudos.  

População com 16 anos de idade.  

 

Fonte oficial: 

IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 

 

Cálculo: 

 

 

Meta 3: Ensino Médio 

❏ Indicador 3A – Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola. 

 

Informações necessárias: 

População de 15 a 17 anos de idade que frequenta a escola. 

População de 15 a 17 anos de idade. 



Fonte oficial: 

IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 

 

Cálculo: 

 

❏ Indicador 3B – Taxa líquida de matrícula no ensino médio. 

 

Informações necessárias: 

População de 15 a 17 anos de idade que frequenta o ensino médio. 

População de 15 a 17 anos de idade. 

 

Fonte oficial: 

IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 

 

 

Cálculo: 

 

 

Meta 4: Inclusão 

❏ Indicador 4 – Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a 

escola. 

 

Informações necessárias: 

População de 04 a 17 anos de idade que declarou ter alguma dificuldade permanente de 

enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus ou apresenta deficiência mental/intelectual 

permanente e que frequenta a escola. 

População de 04 a 17 anos de idade que declarou ter alguma dificuldade permanente de 

enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus ou apresenta deficiência mental/intelectual. 

 

Fonte oficial: 

IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 



Cálculo: 

 

 

Meta 5: Alfabetização Infantil 

❏ Indicador 5 – Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º Ano do ensino 

fundamental. 

 

Informações necessárias: 

Crianças do 3º Ano do Ensino Fundamental consideradas alfabetizadas de acordo com a 

Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) 

Crianças do 3º Ano do Ensino Fundamental avaliadas pela ANA 

 

Fonte oficial: 

ANA (Avaliação Nacional da Alfabetização)/INEP 

 

Cálculo: 

 

 

Meta 6: Educação Integral 

❏ Indicador 6A – Percentual de escolas públicas com alunos que permanecem ao menos 

7h em atividades escolares. 

 

Informações necessárias: 

Número de escolas públicas com alunos que permanecem ao menos 7h em atividades 

escolares. 

Número total de escolas públicas. 

 

Fonte oficial: 

INEP∕Censo Escolar da Educação Básica (Abrangência Municipal) 

 



Cálculo: 

 

❏ Indicador 6B – – Percentual de alunos que permanecem ao menos 7h em atividades 

escolares. 

 

Informações necessárias: 

Número de alunos que permanecem ao menos 7h em atividades escolares.   

Número total de alunos da educação básica. 

 

Fonte oficial: 

INEP∕Censo Escolar da Educação Básica (Abrangência Municipal) 

 

Cálculo: 

 

 

Meta 7: Qualidade da Educação Básica/IDEB 

Vide dados do IDEB em: www.ideb.inep.gov.br 

 

Meta 8: Elevação da Escolaridade/Diversidade 

❏ Indicador 8A – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos. 

 

Informações necessárias: 

Soma dos anos de estudo das pessoas na faixa etária de 18 a 29 anos de idade 

População de 18 a 29 anos de idade. 

 

Fonte oficial: 

IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 

 

 

 

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


Cálculo: 

 

❏ Indicador 8B – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente em área 

rural. 

 

Informações necessárias: 

Soma dos anos das pessoas residentes na área rural na faixa etária de 18 a 29 anos de idade. 

População de 18 a 29 anos de idade residente na área rural. 

 

Fonte oficial: 

IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 

 

Cálculo: 

 

❏ Indicador 8C – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos entre os 25% mais 

pobres.  

 

Informações necessárias: 

Soma dos anos de estudo das pessoas entre os 25% mais pobres na faixa etária de 18 a 29 

anos de idade.   

População de 18 a 29 anos de idade entre os 25% mais pobres.  

 

Fonte oficial: 

IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 

 

Cálculo: 

 

❏ Indicador 8D – Razão entre a escolaridade média da população negra e da população 

não negra de 18 a 29 anos. 



Informações necessárias: 

Soma dos anos de estudo de negros na faixa etária de 18 a 29 anos de idade.   

População de negros de 18 a 29 anos de idade.   

Soma dos anos de estudo de não negros na faixa etária de 18 a 29 anos de idade.   

População de não negros de 18 a 29 anos de idade.  

 

Fonte oficial: 

IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 

 

Cálculo: 

 

 

Meta 9: Alfabetização de jovens e adultos  

❏ Indicador 9A – Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade. 

 

Informações necessárias: 

População com 15 anos ou mais de idade que foi declarada alfabetizada. 

População com 15 anos ou mais de idade. 

 

Fonte oficial: 

IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 

 

Cálculo: 

 

❏ Indicador 9B – Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de 

idade. 

 

Informações necessárias: 

População com 15 anos ou mais de idade com menos de quatro anos de estudo. 

População com 15 anos ou mais de idade. 

 



Fonte oficial: 

IBGE/Censo Populacional (Abrangência Municipal) 

 

Cálculo: 

 

 

Meta 10: EJA Integrada 

❏ Indicador 10 – Percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na forma 

integrada à educação profissional. 

 

Informações necessárias: 

Número de matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à educação 

profissional nas etapas fundamental e médio. 

Número total de matrículas da educação de jovens e adultos nas etapas fundamental e médio. 

 

Fonte oficial: 

INEP∕Censo Escolar da Educação Básica (Abrangência Municipal) 

 

Cálculo: 

 

 

Meta 11: Educação Profissional 

❏  Indicador 11A – Matrículas em educação profissional técnica de nível médio. 

 

Informações necessárias: 

Matrículas na educação profissional de nível médio: número absoluto. 

 

Fonte oficial: 

INEP∕Censo Escolar da Educação Básica (abrangência municipal) 

 



❏ Indicador 11B – Matrículas em educação profissional técnica de nível médio na rede 

pública. 

 

Informações necessárias: 

Matrículas na educação profissional de nível médio na rede pública: número absoluto. 

 

Fonte oficial: 

INEP∕Censo Escolar da Educação Básica (abrangência municipal) 

 

Meta 12: Educação Superior 

❏  Indicador 12A – Taxa de escolarização bruta na educação superior da população de 

18 a 24 anos. 

 

Informações necessárias: 

População que frequenta a educação superior. 

População de 18 a 24 anos de idade. 

 

Fonte oficial: 

IBGE∕ Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)(abrangência: Estado, Região e 

Brasil) 

 

Cálculo: 

 

❏ Indicador 12B – Taxa de escolarização líquida ajustada na educação superior da 

população de 18 a 24 anos. 

 

Informações necessárias: 

População de 18 a 24 anos de idade que frequenta ou já concluiu a educação superior. 

População de 18 a 24 anos de idade. 

 

Fonte oficial: 

IBGE∕ Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)(abrangência: Estado, Região e 

Brasil) 



Cálculo: 

 

 

Meta 13: Qualidade da Educação Superior 

 

❏  Indicador 13A – Percentual de funções docentes na educação superior com mestrado 

ou doutorado. 

 

Informações necessárias: 

Número de funções docentes com mestrado ou doutorado na educação superior. 

Número total de funções docentes na educação superior. 

 

Fonte oficial: 

INEP∕ Censo da Educação Superior (abrangência: Estado, Região e Brasil) 

 

Cálculo: 

 

❏ Indicador 13B – Percentual de funções docentes na educação superior com doutorado. 

 

Informações necessárias: 

Número de funções docentes com doutorado na educação superior. 

Número total de funções docentes na educação superior. 

 

Fonte oficial: 

INEP∕ Censo da Educação Superior (abrangência: Estado, Região e Brasil) 

 

Cálculo: 

 

 



Meta 14: Pós-Graduação 

❏  Indicador 14A – Número de títulos de mestrado concedidos por ano. 

 

Informações necessárias: 

Número de títulos de mestrado concedidos: número absoluto 

 

Fonte oficial: 

CAPES/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (abrangência: Estado, 

Região e Brasil)  

 

❏ Indicador 14B - Número de títulos de doutores concedidos por ano. 

 

Informações necessárias: 

Número de títulos de doutorado concedidos: número absoluto. 

 

Fonte oficial: 

CAPES/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (abrangência: Estado, 

Região e Brasil) 

 

Meta 15: Profissionais de Educação 

 Não há indicador da situação dos entes federados do Brasil para essa meta do PNE. 

 

Meta 16: Formação 

❏ Indicador 16 – Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato 

sensu e stricto sensu. 

 

Informações necessárias: 

Número de funções docentes na educação básica com pós-graduação lato ou stricto sensu. 

Número total de funções docentes na educação básica. 

 

Fonte oficial: 

INEP∕Censo Escolar da Educação Básica (Abrangência Municipal) 

 

 



Cálculo: 

 

 

❏ Indicador 17 – Razão entre salários dos professores da educação básica, na rede 

pública (não federal), e não professores, com escolaridade equivalente. 

 

Informações necessárias: 

Salário médio dos professores da educação básica, na rede pública (não federal), com ao 

menos 12 anos de escolaridade. 

Salário médio dos não professores, com ao menos 12 anos de escolaridade. 

 

Fonte oficial: 

IBGE∕Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)(abrangência: Estado, Região e 

Brasil) 

 

Cálculo: 

 

 

Não há indicador da situação dos entes federados do Brasil para essa meta do PNE. 

 

Informações necessárias: 

Existência de planos de carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de 

todos os sistemas de ensino. 

Pagamento de remuneração, no plano de Carreira dos profissionais da educação básica 

pública, em conformidade com o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, 

nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

 

 



Não há um indicador que permita acompanhar o cumprimento desta meta. No entanto, 

existem indicadores auxiliares que apontam para a existência de práticas de gestão 

democrática. 

 

Informações necessárias: 

Existência de Conselho Municipal de Educação. Caráter do conselho e periodicidade das 

reuniões. Existência de conselhos de alimentação escolar e de transporte escolar. Existência 

de conselho escolar e composição desse. Formas de elaboração do Projeto Político 

Pedagógico da escola e de eleição do diretor.  

 

 

Não há indicador da situação dos entes federados do Brasil para essa meta do PNE. 
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1- INTRODUÇÃO  

À Secretaria Municipal de Educação, de acordo com suas atribuições regimentais, 

compete planejar, orientar e coordenar o processo de formulação de políticas públicas para a 

educação no território municipal. 

Por esse motivo, com a finalidade de elaborar um Plano Municipal de Educação para 

o município de Diamantina, com objetivos e metas projetadas para esse próximo decênio, 

foram instituídas a Equipe Técnica Multidisciplinar e a Comissão Representativa da 

Sociedade, por meio do Decreto Municipal nº 0296, de 21 de agosto de 2014 e Decreto 

Municipal nº 0317, de 09 de setembro de 2014, respectivamente. 

Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Educação, a Equipe Técnica realizou 

um criterioso estudo sobre o município: a trajetória histórica, as características socioculturais 

e ambientais, as demandas educacionais (suas singularidades, fragilidades, desafios e 

potencialidades), a capacidade atual e futura de investimentos da Prefeitura, possibilidades de 

aportes do governo estadual, da União e de outras fontes e a perspectiva de futuro da 

educação para o decênio.  

Essas informações, substanciadas com dados estatísticos, indicadores e informações 

sobre o município, resultaram na elaboração do documento base, contendo as metas locais e a 

definição de estratégias para alcançá-las.  

 O debate teórico do documento-base agregou inquietações e avanços conceituais e 

políticos de pessoas e instituições comprometidas com a educação. 

Nessa tarefa, a Secretaria Municipal de Educação contou com a colaboração da 

Comissão Representativa da Sociedade Civil, assim constituída: professores da Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), profissionais da Universidade Norte 

do Paraná (UNOPAR), da Universidade Aberta e Integrada de Minas Gerais (UAITEC) e da 

Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG), professores de escolas particulares: do 

Colégio Diamantinense e do Centro Educacional Nadia Santos Rocha (CENAS), profissionais 

da Superintendência Regional de Ensino de Diamantina, representantes do Sindicato Único 

dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais (Sind-UTE/MG), Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Diamantina (SISEMD), Vila Educacional de Meninas (VEM), 

Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, diretores e professores das 

escolas públicas municipais de Diamantina.  



Nesse prisma, este documento traz um plano de ação que norteará a tarefa desafiadora 

de ampliar a oferta da educação deste próximo decênio, tendo por eixo um padrão de 

qualidade socialmente referenciado. 

Elaborar um plano de educação implica assumir compromissos com o esforço 

contínuo de eliminação de desigualdades que são históricas, no país e marcantes, na 

mesorregião do Jequitinhonha, conhecida por seus baixos indicadores sociais. Portanto, no 

processo de elaboração deste documento, as metas e estratégias foram cuidadosamente 

delineadas, para garantir a eficácia das ações governamentais no enfrentamento das barreiras 

para o acesso e a permanência do aluno na escola e para a equidade educacional. Foi 

imperioso incorporar os princípios de respeito aos direitos humanos, da valorização da 

diversidade e da inclusão, da valorização dos profissionais da educação, bem como da 

sustentabilidade socioambiental. 

Enaltecemos o assessoramento do Ministério da Educação, da União dos Dirigentes 

Municipais de Educação (UNDIME) e da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, 

no trabalho permanente e constante de incentivar os dirigentes municipais de educação na 

afirmação da importância e da necessidade dos municípios elaborarem seus Planos 

Municipais de Educação. Nessas ações, destacamos as orientações do Analista Educacional da 

Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, Wagner Costa. 

Por fim, agradecemos ao gestor municipal e ao poder legislativo por conferirem a 

este Plano o poder de ultrapassar diferentes gestões. Com um plano com força de lei, 

respeitado por todos os dirigentes municipais, resgata-se o sentido da continuidade das 

políticas públicas. Dessa forma, garantem a superação de uma prática tão comum na educação 

brasileira: a descontinuidade que acontece em cada governo, ao desconsiderar as boas 

políticas educacionais por não ser de sua iniciativa.  

A todos agradecemos, confiantes de que a política educacional em construção poderá 

redesenhar a realidade do nosso Vale e, assim, posicionar Diamantina, como polo educacional 

da mesorregião do Jequitinhonha. 

 

 Secretaria Municipal de Educação de Diamantina 

 

 

 

 

 



1 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

1.1 ASPECTOS GERAIS 

O município de Diamantina está inserido na chamada borda da Serra do Espinhaço, 

na mesorregião do Jequitinhonha, a 292 km de Belo Horizonte. 

Seu clima é o tropical de altitude com temperatura média anual de 19°C e um 

período de chuvas que vai de novembro a janeiro. A cidade está situada a uma altitude média 

de 1.280 m, emoldurada pela Serra dos Cristais, na região do Alto Jequitinhonha. 

É o mais populoso em termos microrregionais, com 45.880 habitantes (55% do total 

da microrregião), destes 87,3% vivem na área urbana que registra densidade de 322,5 

habitantes por quilômetro quadrado. 

O município foi criado inicialmente como distrito de Serro em 27 de outubro de 

1819, sendo elevado à categoria de vila, com o nome de Diamantina, pelo Decreto de 13 de 

outubro de 1831. Instalado a 4 de junho de 1832, teve a sede municipal elevada à categoria de 

cidade, em face da Lei Provincial nº 93, de 6 de março de 1838. Desde então, ocorreram a 

criação e emancipação de diversos distritos do município. Hoje restam onze distritos, sendo 

que a sede é o mais populoso, contando com 33.681 habitantes. 

Com quase três séculos de fundação, passando de povoado a arraial até chegar a 

município, Diamantina é uma das cidades históricas mais conhecidas e visitadas do Brasil, 

segundo dados do Ministério do Turismo. Possui um patrimônio arquitetônico, cultural e 

natural preservado, tombado pelo Patrimônio Histórico e Artístico Nacional em 1938. O 

casario colonial, de inspiração barroca, as igrejas seculares, a belíssima paisagem natural e 

uma forte tradição religiosa, folclórica e musical conferem uma singularidade especial à 

cidade que, no final da década de 90, recebeu da UNESCO o título de Patrimônio Cultural da 

Humanidade.  

Diamantina é a terra natal de figuras ilustres: Juscelino Kubitschek, ex- Presidente do 

Brasil e de Chica da Silva, que revolucionou o papel de mulher e de escrava, no Brasil do 

século 18. 

No cenário econômico, Diamantina vem se desvencilhando da cultura garimpeira, 

em busca de alternativas de sustentabilidade e desenvolvimento para absorção do êxodo rural. 

Suas principais atividades econômicas são: comércio, turismo, pecuária leiteira e de 

corte, agricultura familiar, fruticultura, plantio de eucalipto, construção civil, sendo que essas 

características econômicas são comuns aos demais municípios do Vale, exceto pelo destaque 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Altitude
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_dos_Cristais_(Diamantina)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serro


para o setor de serviços de saúde e educação, sendo hoje considerada polo regional nessas 

duas últimas áreas. 

O município vive uma fase de rápido crescimento, com forte incremento da 

população flutuante, devido à ampliação da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha 

e Mucuri, sediada no município. A oferta de novos cursos pela universidade exige a 

transformação do município para adaptar-se ao advento do desenvolvimento socioeconômico 

e atender ao perfil dessa nova demanda populacional por serviços essenciais de saúde, 

educação, segurança habitação, lazer e cultura.  

 

MAPA 1 - Localização do Município de Diamantina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                 Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Diamantina 

 

QUADRO 1 - Caracterização do Território 

Área IDH-M 2010 Faixa do IDH-M 
População (Censo 

2010) 

3893,09 km² 0,716 
Alto (IDH-M entre 

0,700 e 0,799) 

 

45.880 hab. 

 

Densidade 

demográfica 
Ano de instalação Microrregião Mesorregião 

 

11,79 hab/km² 

 
1.831 Diamantina Jequitinhonha 

Fonte: Atlas Brasil 2013 



1.2 ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

A população do município de Diamantina ampliou, no período intercensitário de 

2000 e 2010, à taxa de 0,36% ao ano, passando de 44.260 para 45.880 habitantes. Sua de 

crescimento anual demonstra estagnação e foi inferior àquela registrada no Estado, que ficou 

em 0,93% ao ano e inferior à cifra de 1,06% ao ano da Região Sudeste. 

 

GRÁFICO 1 – Taxa de crescimento anual – 2000 e 2010 

 

     Fonte: IBGE – Censos Demográficos de 2000 e 2010 

 

 A taxa de urbanização apresentou alteração no mesmo período. A população urbana 

em 2000 representava 85,37% e em 2010 a passou a representar 87,32% do total.  

A estrutura demográfica também apresentou mudanças no município. Entre 2000 e 

2010 foi verificada ampliação da população idosa que cresceu 2,5% em média ao ano. Em 

2000, este grupo representava 8,7% da população, já em 2010 detinha 10,8% do total da 

população municipal.              

O segmento etário de 0 a 14 anos registrou crescimento negativo entre 2000 e 2010, 

com média de -2,8% ao ano. Crianças e jovens detinham 32,9% do contingente populacional 

em 2000, o que correspondia a 14.579 habitantes. Em 2010, a participação deste grupo 

reduziu para 23,9% da população, totalizando 10.978 habitantes. 

 

 

 

 



GRÁFICO 2 – População residente no município por faixa etária – 2000 e 2010 

 

     Fonte: IBGE – Censos Demográficos 2000 e 2010 

 

A população residente no município na faixa etária de 15 a 59 anos exibiu 

crescimento populacional (em média 1,50% ao ano), passando de 25.821 habitantes em 2000 

para 29.963 em 2010. Em 2010, este grupo representava 65,3% da população do município. 

 

1.3 ASPECTOS SOCIAIS 

Conforme dados do último Censo Demográfico, no município, em agosto de 2010, a 

população total era de 45.880 residentes, dos quais 2.538 se encontravam em situação de 

extrema pobreza, ou seja, com renda domiciliar per capita abaixo de R$ 70,00. Isso significa 

que 5,5% da população municipal vivia nessa situação. Do total de extremamente pobres, 

1.116 (44,0%) viviam no meio rural e 1.422 (56,0%) no meio urbano.  

No acompanhamento do Plano Brasil Sem Miséria, o Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome (MDS) utiliza as informações do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal. Ele provê dados individualizados, atualizados no máximo a cada 

dois anos, sobre os brasileiros com renda familiar de até meio salário mínimo per capita, 

permitindo saber quem são, onde moram, o perfil de cada um dos membros das famílias e as 

características dos seus domicílios. 

De acordo com os registros de março de 2013 do Cadastro Único e com a folha de 

pagamentos de abril de 2013 do Programa Bolsa Família, o município conta com 7.510 

famílias registradas no Cadastro Único e 3.514 famílias beneficiárias do Programa Bolsa 

Família (46,79% do total de cadastrados). 



Verifica-se que o município de Diamantina apresenta uma cobertura cadastral que 

supera as estimativas oficiais, de maneira que a gestão municipal do Cadastro Único deve 

concentrar esforços na qualificação das informações registradas e na atualização dos dados 

familiares. Com isso, o município poderá abrir espaço para incluir no Programa Bolsa Família 

as famílias em extrema pobreza já cadastradas e que ainda não recebem os benefícios. De 

junho de 2011 a janeiro de 2013, o município inscreveu no Cadastro Único e incluiu no 

Programa Bolsa Família 141 famílias em situação de extrema pobreza. 

 A Assistência Social desenvolve diversos tipos de programas, ações e atendimentos, 

especialmente considerando seus espaços institucionais, como é o caso dos Centros de 

Referência da Assistência Social (CRAS) e o Programa de Atenção Integral à Família (PAIF). 

O gráfico abaixo apresenta os principais indicadores de atendimento nesse âmbito, 

considerando os dados coletados no Censo SUAS do MDS para o ano de 2012: 

 

GRÁFICO 3 – Atendimentos no PAIF e nos Serviços de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos – 2012 

 

     Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome (MDS) 

 

Nota: A – Quantidade de famílias participando regularmente de grupos no âmbito do PAIF 

 B – Quantidade de crianças de 0 a 6 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

 C – Quantidade de crianças/adolescentes de 6 a 15 anos em Serviços Convivência Fortalecimento 

Vínculos 

 D – Quantidade de jovens de 15 a 17 anos em Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

 



2.3.1 - Índice de Desenvolvimento Humano 

Índice utilizado para classificar o grau de desenvolvimento de um país, estado, região 

ou cidade. É composto por três dimensões básicas do desenvolvimento humano - vida longa e 

saudável, conhecimento e padrão de vida seguro. O valor médio das metas destas dimensões é 

colocado numa escala de 0 a 1, sendo que o maior valor equivale ao maior desenvolvimento. 

Para fins analíticos, conforme classificação do Programa das Nações Unidas - 

PNUD, a um IDH até 0,499 atribui a classificação de baixo desenvolvimento humano; entre 

0,500 e 0,799 considera-se médio desenvolvimento; e; acima de 0,800, alto desenvolvimento 

humano. 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Diamantina foi 0,716, em 2010, o 

que situa esse município na faixa de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM entre 0,700 e 

0,799), uma taxa de crescimento de 18,94%, se comparada ao IDHM de 0,602, em 2000.  

O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a distância entre o IDHM do município 

e o limite máximo do índice, que é 1, foi reduzido em 28,64% entre 2000 e 2010. 

Diamantina ocupa a 1427ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros em termos 

de IDHM.  A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é Longevidade, com 

índice de 0,839, seguida de Renda, com índice de 0,693, e de Educação, com índice de 0,632. 

 

TABELA 1 - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes - 

Diamantina 

IDHM e componentes 1991 2000 2010 

IDHM Educação 0,238 0,460 0,632 

 
% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 24,26 37,48 51,33 

 
% de 5 a 6 anos frequentando a escola 37,72 70,77 87,90 

 
% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental 31,39 67,89 86,68 

 
% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 14,91 41,94 61,37 

  % de 18 a 20 anos com ensino médio completo 10,20 23,50 44,77 

IDHM Longevidade 0,686 0,747  0,839 

  Esperança de vida ao nascer (em anos) 66,17  69,83 75,33 

IDHM Renda 0,568 0,635 0,693 

  Renda per capita (em R$)   274,77 417,16 597,41 

Fonte: PNUD, Ipea e FJP  



A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a dimensão 

Longevidade do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Em Diamantina, a 

esperança de vida ao nascer aumentou 9,2 anos nas últimas duas décadas, passando de 66,2 

anos em 1991 para 69,8 anos em 2000, e para 75,3 anos em 2010. Em 2010, a esperança de 

vida ao nascer média para o estado era de 75,3 anos e, para o país, de 73,9 anos. 

A renda per capita média de Diamantina cresceu 117,42% nas últimas duas décadas, 

passando de R$ 274,77 em 1991 para R$ 41 7,1 6 em 2000 e R$ 597,41 em 2010. A taxa 

média anual de crescimento foi de 51,82% no primeiro período e 43,21 % no segundo. A 

extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita inferior a 

R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 21,04% em 1991 para 15,94% em 2000 e 

para 5,06% em 2010. 

A proporção de crianças e jovens frequentando ou tendo completado determinados 

ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do município e 

compõe o IDHM Educação.  

No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 

24,21 % e no de período 1991 e 2000, 87,62%. A proporção de crianças de 11 a 13 anos 

frequentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 27,68% entre 2000 e 2010 e 

116,28% entre 1 991 e 2000. 

A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 

46,33% no período de 2000 a 2010 e 181,29% no período de 1991 a 2000. E a proporção de 

jovens entre 1 8 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 90,51 % entre 2000 e 2010 e 

130,39% entre 1991 e 2000. 

Em 2010, 58,69% dos alunos entre 6 e 14 anos de Diamantina estavam cursando o 

ensino fundamental na série correta para a idade. Em 2000 eram 53,82% e, em 1991, 28,81%. 

Entre os jovens de 15 a 17 anos, 34,06% estavam cursando o ensino médio regular sem 

atraso. Em 2000 eram 20,71 % e, em 1991 , 6,29%. Entre os alunos de 18 a 24 anos, 15,94% 

estavam cursando o ensino superior em 2010, 3,99% em 2000 e 4,33% em 1991. Nota-se que, 

em 2010, 2,24% das crianças de 6 a 1 4 anos não frequentavam a escola, percentual que, entre 

os jovens de 1 5 a 1 7 anos atingia 1 6,35%. 

A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a conhecimento 

e também compõe o IDHM Educação. 

Em 2010, 51,33% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o 

ensino fundamental e 36,48% o ensino médio. Em Minas Gerais, 51,43% e 35,04% 



respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das gerações 

mais antigas e de menos escolaridade. 

A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 11,04% nas 

últimas duas décadas. 

 

1.4 ASPECTOS ECONÔMICOS 

 

2.4.1 - Produção 

Entre 2005 e 2010, segundo o IBGE, o Produto Interno Bruto (PIB) do município 

cresceu 51,8%, passando de R$ 189,5 milhões para R$ 287,6 milhões. O crescimento 

percentual foi superior ao verificado no Estado, que foi de 49,0%. A participação do PIB do 

município na composição do PIB estadual aumentou de 0,10% para 0,10% no período de 

2005 a 2010. 

 

GRÁFICO 4 - Participação dos setores econômicos no Produto Interno Bruto do 

Município - 2010 

 

     Fonte: IBGE 

 

A estrutura econômica municipal demonstrava participação expressiva do setor de 

Serviços, o qual respondia por 77,1% do PIB municipal. Cabe destacar o setor secundário ou 

industrial, cuja participação no PIB era de 13,5% em 2010, contra 13,9% em 2005. Variação 

contrária à verificada no Estado, em que a participação industrial cresceu de 13,9% em 2005 

para 26,4% em 2010. 



GRÁFICO 5 - Taxa de crescimento do PIB nominal por setor econômico no Município e 

no Estado - 2005 a 2010 

 

 Fonte: IBGE 

Quando analisamos os aspectos econômicos do município, é importante levar em 

consideração, dentre outros fatores, a sua capacidade de geração de renda através de 

atividades nas áreas da pecuária e agricultura. No caso da pecuária, dados coletados da 

Pesquisa Agrícola Municipal do IBGE, referentes a 2011, apontam que as 5 (cinco) principais 

culturas de rebanho local são as indicadas no gráfico abaixo: 

 

GRÁFICO 6 - Distribuição das 5 (cinco) principais culturas de rebanho do município - 

2011 

 

     Fonte: IBGE – Pesquisa Produção Pecuária Municipal (PAM) 



Além do campo da pecuária, a supracitada pesquisa também fornece dados acerca da 

área de agricultura local. Neste caso, foram coletados dados acerca das 5 (cinco) principais 

culturas de agricultura do município, divididas entre aquelas permanentes e aquelas 

temporárias, conforme demonstrado no gráfico que segue: 

 

GRÁFICO 7 - Distribuição das 5 (cinco) principais culturas de agricultura do 

município, segundo condição permanente/temporária (toneladas) – 2011 

       Fonte: IBGE – Pesquisa Produção Agrícola Municipal (PAM) 

 

O município possuía 1.099 agricultores familiares em 2006, que correspondia a 88% 

dos seus produtores. Esses agricultores familiares acessavam 22% da área, ocupavam 79% da 

mão-de-obra do setor e participavam com 33% do valor da produção agropecuária municipal.  

Atualmente, temos 1.110 agricultores familiares cadastrados com DAP (Declaração 

de Aptidão ao Pronaf) neste município. A tabela abaixo apresenta esses dados relativos 

também ao Estado e ao Brasil: 

 

TABELA 2 – Quantidade de agricultores cadastrados com DAP (Declaração de Aptidão 

ao Pronaf) 

 
Município Estado Brasil 

Quantidade 1.110 355.100 4.395.395 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Agrário 

 



2.4.2 - Mercado de Trabalho 

Conforme dados do último Censo Demográfico, o município, em agosto de 2010, 

possuía 22.697 pessoas com 10 anos ou mais de idade economicamente ativas, sendo que 

20.805 estavam ocupadas e 1.892 desocupadas. A taxa de participação ficou em 57,7% e a 

taxa de desocupação municipal foi de 8,3%. No tocante à taxa de desemprego, o gráfico 

abaixo fornece indicativos de maneira comparativa: 

 

GRÁFICO 8 – Taxa de desemprego por área selecionada – 2010 

 

    Fonte: IBGE – Censos Demográficos 2000 e 2010 

 

A distribuição das pessoas ocupadas por posição na ocupação mostra que 40,0% 

tinham carteira assinada, 22,5% não tinham carteira assinada, 14,9% atuam por conta própria 

e 2,7% de empregadores. Servidores públicos representavam 10,0% do total ocupado e 

trabalhadores sem rendimentos e na produção para o próprio consumo representavam 9,8% 

dos ocupados. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 9 – Pessoas ocupadas por posição na ocupação – 2010 

 

     Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010 

 

Das pessoas ocupadas, 10,2% não tinham rendimentos e 61,2% ganhavam até um 

salário mínimo por mês. O valor do rendimento médio mensal das pessoas ocupadas era de 

R$ 1.034,38. Entre os homens, o rendimento era de R$ 1.259,00 e entre as mulheres de R$ 

808,94, apontando uma diferença de 55,64% maior para os homens.  

Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego, o mercado de trabalho formal 

do município apresentou, por sete anos, saldo positivo na geração de novas ocupações entre 

2005 e 2012. O número de vagas criadas neste período foi de 1.521. No último ano, as 

admissões registraram 2.202 contratações, contra 2.273 demissões. 

 

GRÁFICO 10 – Admitidos e desligados no município – 2005 a 2010 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) – Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 



O mercado de trabalho formal em 2010 totalizava 7.337 postos, 52,5% a mais em 

relação a 2004. O desempenho do município ficou acima da média verificada para o Estado, 

que cresceu 39,4% no mesmo período. 

 

1.5 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

2.5.1 - Estrutura 

O Executivo Municipal de Diamantina é órgão com autonomia política, 

administrativa, financeira e jurídica próprias, asseguradas pela Constituição da República 

Federativa do Brasil, pela Constituição do Estado de Minas Gerais, com a finalidade de 

dirigir, controlar e executar as atividades de seu interesse, visando atender o bem estar geral 

da população. 

A ação administrativa do Poder Executivo é exercida pelo Prefeito Municipal, 

auxiliado pelo Vice-Prefeito, Assessores, Secretários Municipais, demais ocupantes de cargos 

comissionados e pelos servidores municipais. 

Conforme expresso na Lei Complementar nº 114, de 25 de junho de 2014, que dispõe 

sobre a Organização Administrativa do Executivo Municipal de Diamantina,  a Administração 

Pública Municipal compreende: 

I - A Administração Direta, composta por órgãos que não possuem personalidade 

jurídica própria, abrange os serviços integrados na estrutura administrativa - as Assessorias e 

Secretarias -, submetidos diretamente à direção superior do Prefeito Municipal;  

II - A Administração Indireta, constituída de entidades criadas por lei, dotadas de 

autonomia e personalidade jurídica, encarregada de prestar serviços específicos, integrando-

se, mediante critérios de vinculação ou de cooperação, ao Prefeito;  

III - Órgãos Consultivos, que são entidades cuja finalidade é de auxiliar a 

Administração Municipal, em assuntos específicos.  

Associam-se à Administração Pública Municipal, mediante cooperação, as seguintes 

entidades, não integradas na Administração Indireta: 

I - Empresa Privada, sob o controle direto ou indireto do município, mediante 

participação ou por via de contrato ou concessão; 

 II - Sociedade Civil que, por delegação ou convênio, exerça atividade de interesse da 

Administração Pública Municipal. 

Ainda, em conformidade com a lei supracitada, a estrutura orgânica do Executivo 

Municipal de Diamantina compreende: 



 I - Órgãos de Assistência e de Assessoramento Direto e Imediato ao Prefeito; 

 II - Órgãos de Atividade Meio; 

 III - Órgãos de Atividade Fim.  

Os órgãos de Assistência e de Assessoramento Direto e Imediato ao Prefeito 

compreendem:  

I - Gabinete; 

II – Assessoria Técnica; 

III – Assessoria de Comunicação;  

IV – Assessoria de Controle Interno;  

V – Assessoria Jurídica.  

Os órgãos de Atividade Meio compreendem:  

I - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão;  

II - Secretaria Municipal de Fazenda; 

III - Secretaria Municipal de Governo;  

Os órgãos de Atividade Fim compreendem: 

I - Secretaria Municipal da Educação; 

II - Secretaria Municipal de Saúde;  

III - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário e Meio Ambiente;  

IV - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural;  

V - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social; 

VI - Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Patrimônio Histórico. VII - 

Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Juventude.  

A Administração Indireta compreende as entidades tipificadas na legislação e é 

composta no Município de Diamantina por: 

I – Autarquias: a) Fundo Municipal de Previdência de Diamantina – FUMPREV II – 

Fundações: a) Fundação Municipal do Bem Estar do Menor – FUMBEM; b) Fundação 

Municipal Cultural e Artística de Diamantina - FUNCARD 

III - Entidades a serem criadas por lei específicas, dotadas de autonomia e 

personalidade jurídica e encarregadas de prestar serviços específicos. 

Integram a estrutura organizacional da Prefeitura Municipal de Diamantina os 

Conselhos Municipais, regidos por legislação específica, com atribuições e encargos 

consultivos, deliberativos, de assessoramento e de execução, consoante as competências 

erigidas em regulamentos específicos. 



A Secretaria Municipal de Educação, órgão responsável por coordenar a elaboração 

deste Plano Decenal de Educação para o território municipal, possui a seguinte estrutura 

orgânica, quais sejam: 

I - Gabinete; 

II - Diretoria de Políticas Pedagógicas e de Formação: a) Gerência de Educação 

Infantil; b) Gerência de Ensino Fundamental; c) Gerência de Educação Inclusiva;  

III - Diretoria de Administração Escolar: a) Gerência de Patrimônio e Materiais; b) 

Gerência de Transporte Escolar; c) Gerência de Alimentação Escolar; d) Gerência de 

Prestação de Contas; e) Gerência de Documentos e Registros. 

 

2.5.2 - Capacidade Técnica 

O quadro de pessoal da Administração Municipal é composto de 1.538 servidores, 

dos quais 68,8% são estatutários. Em números absolutos, são 1.058 servidores efetivos, 155 

celetistas, 44 servidores comissionados de recrutamento amplo e 281 contratos temporários. 

O concurso público para provimento efetivo de vagas existentes no quadro de 

pessoal foi realizado em 2013. Foram nomeados 80 servidores. 

 

GRÁFICO 11 – Total de servidores da administração municipal segundo tipo de vínculo 

– 2011 

 

     Fonte: IBGE – Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) – 2011 

 



2.5.3 - Finanças 

A receita orçamentária do município foi de R$ 41,1 milhões em 2011, o que retrata 

uma elevação no período.  

A proporção das receitas próprias, ou seja, geradas a partir das atividades 

econômicas do município, em relação à receita orçamentária total, foi de 22,70% em 2011, e 

quando se analisa todos os municípios juntos do estado, a proporção aumentou de 24,48% 

para 23,71%.  

A dependência em relação ao Fundo de Participação dos Municípios (FPM) no 

município passou para 35,74% em 2011. Essa dependência foi superior àquela registrada para 

todos os municípios do Estado, que ficou em 23,76% em 2011.  

 

GRÁFICO 12 – Distribuição percentual das 5 (cinco) principais despesas do município – 

2011 

 

      Fonte: Ministério da Fazenda (MF) – Tesouro Nacional 

 

As despesas com saúde, educação, administração, urbanismo e previdência social 

foram responsáveis por 83,77% das despesas municipais. Em assistência social, as despesas 

alcançaram 1,73% do orçamento total, valor esse inferior à média de todos os municípios do 

estado, de 3,20%. 

 



2.5.4 - Planejamento 

O papel da administração municipal é fomentar, para além de seus limites legais e 

geográficos, a base econômica da cidade, que tem perfil turístico, vocação extrativista e é 

considerada localização regional de prestação de serviços essenciais de saúde e educação. 

A conjuntura contemporânea do município: aumento da população flutuante, 

dependência econômica do FPM, inexpressiva participação das micro e pequenas empresas 

locais nas compras governamentais, tímido aumento da receita própria, baixo investimento em 

urbanismo; exige a efetividade da ação governamental em todas as dimensões, com o intento 

de aumentar a receita municipal, necessária à realização da prestação de serviços que atendam 

às expectativas de seus munícipes. 

Complementando a análise, a falta de proatividade das entidades existentes, a 

ausência de informações sistematizadas e atualizadas sobre as finanças do município, a 

dificuldade de mobilidade urbana, a baixa atratividade de investimento das empresas e a 

dificuldade de legalização da atividade garimpeira são ameaças do cenário externo que 

exigem intervenção da gestão municipal. 

Por outro lado, a consolidação da cidade como Patrimônio Cultural da Humanidade, 

a melhoria nos níveis de escolaridade da população, a existência do polo de atendimento à 

saúde são consideradas oportunidades de cunho relevante para a captação de recursos. 

Nesse contexto, a Prefeitura de Diamantina com o intento de permitir maior 

participação das empresas locais nas compras governamentais, fomentar a economia local e 

produzir meios adequados de melhorias para os pequenos empreendedores, adequou os 

processos licitatórios dentro dos benefícios da Lei Geral e reorganizou a prefeitura para uma 

nova relação entre governo e fornecedores, rompendo com a antiga cultura de desorganização 

do sistema de compras governamentais. 

Como propósito de desenvolver-se economicamente e de forma sustentável, o 

município de Diamantina planeja criar políticas públicas empreendedoras que permitam às 

micro e pequenas empresas alcançarem um grau de maturidade, desenvolvimento e 

alavancagem econômica.  É preciso, estimular a retroalimentação do setor das micro e 

pequenas empresas de forma virtuosa, crescente, abrangente e impactante no cenário 

municipal. 

Independentemente do seu tamanho, o setor educacional injeta significativo volume 

de recursos no município. A quarta parte da arrecadação municipal de impostos destina-se à 

manutenção e ao desenvolvimento do ensino. 



Observa-se um ciclo produtivo virtuoso na área da educação, já que esse setor 

apresenta uma cadeia econômica própria, que pode, e deve começar dentro do próprio 

município. O caso de Diamantina, os efeitos do setor de educação na economia podem ser 

sentidos mais claramente. No que se refere à geração de emprego e renda direta, o setor 

educacional é responsável por quase metade dos empregos formais, expressos por funções 

relacionadas à docência e à administração escolar. As compras governamentais são outro 

ponto em que a importância desse setor é marcante. Nesse sentido, municípios, que estão 

investindo no planejamento e modernização da gestão pública, local têm tratado o setor 

educacional como um importante eixo da economia local. Em vista disso, em muitos 

municípios já se colocou em marcha um conjunto de medidas para dinamizar a economia 

local a partir da educação. 

Na área de serviços, destaca-se o transporte escolar. Essa atividade parte da premissa 

de um planejamento da rede física que se orienta para manter escolas rurais em áreas em que 

os aglomerados humanos justifiquem sua existência, e de nuclear o restante da oferta em seus 

principais distritos. Uma das consequências dessa perspectiva de organização da rede física é 

a expressiva movimentação dos alunos dispersos na zona rural, o que gera a necessidade de 

um programa de transporte escolar.  

Além disso, o programa de transporte escolar tende a gerar demanda pela reforma e 

conservação de estradas vicinais, cuja jurisdição é municipal. Esses serviços de infraestrutura 

podem ser feitos por empresas de pequeno capital e gerar empregos diretos. Em relação a 

obras, há que se destacar a construção, melhoria, ampliação e reforma de escolas e de centros 

de educação infantil, despesas essas que podem ser incluídas entre as despesas da educação. 

Interessante observar que o comércio local é profundamente afetado pela aplicação 

dos recursos destinados à educação tanto direta, quanto indiretamente. No primeiro caso, a 

partir de compras governamentais relacionadas com material de consumo, alimentação ou 

com material permanente (eletro-eletrônicos, mobiliário etc.) e, no segundo, especialmente 

pelo poder de compra dos profissionais da educação, que representam enorme e significativo 

contingente dentro do mercado consumidor municipal. 

Outra área potencial é a de eventos. Diamantina tem perfil turístico e comercial, 

portanto podem ser promover programas de formação docente o que permite o aporte de 

recursos de fora e a utilização de uma razoável estrutura de eventos. 

As perspectivas aqui apontadas evidenciam as possibilidades de articulação entre o 

setor educacional e o setor produtivo. Em tudo isso, a educação é um ponto chave na 



definição da identidade e da qualidade com que a população pode viver em seu município e 

sob que forma de economia local. 

Nesta década, a expectativa do município é investir, com prioridade: a) na educação 

infantil, b) na implantação progressiva da escola de tempo integral, c) na extensão de jornada 

do professor para o regime de dedicação exclusiva d) na mudança no processo de indicação 

do gestor escolar.  

 

2 PLANOS DE EDUCAÇÃO 

 

A Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu art.214, que deverá ser elaborado 

um Plano Nacional de Educação de duração decenal definidor de “diretrizes, objetivos, metas 

e estratégias de implementação para assegurar a manutenção e desenvolvimento do ensino em 

seus diversos níveis, etapas e modalidades”. Como fruto de longa e complexa construção 

social, foi aprovado o novo Plano Nacional de Educação (2014-2024) por meio da Lei nº 

13.005/2014, cujas diretrizes, indicadas no art.2º são:  

 

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. 

 

Como uma das previsões do atual PNE, estabeleceu-se que os Estados e Municípios 

deverão elaborar ou adequar seus respectivos planos ao PNE no prazo de um ano a contar da 

publicação do referido PNE (art.8º, da Lei nº 13.005/2014).  

No que concerne à esfera estadual, a Constituição Mineira afirma que o Plano Estadual 

de Educação deve visar à articulação, à integração do poder público e à adaptação ao Plano 

Nacional. No âmbito da legislação estadual, a Lei nº 19.481/2011 aprovou o Plano de 

Educação do Estado (PEE) para o decênio 2011-2020, definindo diretrizes para a elaboração 



dos Planos de Educação dos Municípios. O PEE está atualmente passando por revisão para 

sua adequação ao PNE.  

O Plano Municipal de Educação - PME - surge como um desdobramento legal e lógico 

do PNE. Ele foi concebido para se instituir como um plano de educação do município, 

envolvendo a rede municipal, estadual, privada e federal, devendo ser compatível com o PNE 

e com o Plano Estadual de Educação (PEE), respeitadas as peculiaridades dos cenários deste 

município. 

O Município de Diamantina faz alusão ao Plano Municipal de Educação - PME em 

sua Lei Orgânica: 

Art. 110 - O Município manterá seu sistema de ensino em colaboração com a União 

e o Estado, atuando, prioritariamente, no ensino fundamental e pré-escolar. 

                                                               § 2º - A distribuição dos recursos públicos assegurará prioridade ao atendimento 

das necessidades do ensino obrigatório, nos termos do Plano Municipal de 

Educação, observadas as diretrizes. 

 

Em outra lei municipal se fez previsão da elaboração do PME no âmbito municipal, 

com referência às atribuições do Conselho Municipal de Educação. 

Lei n.º 3086, de 30 de dezembro de 2005 
Art. 1º - Fica aprovado o Plano Decenal Municipal de Educação de Diamantina, 

constante do documento em anexo, parte integrante desta Lei.    

Art. 3º - São atribuições do Conselho Municipal de Educação:                                   

VIII - Participar da elaboração do Plano Municipal da Educação; 

IX - Fiscalizar a execução do Plano Municipal da Educação. 

 

A tônica do Plano Municipal de Educação é sua construção coletiva, com 

participação de toda a sociedade. 

É sob esta perspectiva que a construção do Plano Municipal de Educação ocorreu: 

envolvendo os profissionais da educação e os diferentes segmentos e setores da sociedade 

ligados à educação e aos movimentos sociais organizados. 

Este Plano Municipal de Educação, resultado do trabalho coletivo da Secretaria 

Municipal de Educação, da Equipe Técnica e da Comissão Representativa da Sociedade, 

pretende ser uma contribuição para a construção de uma política de educação em Diamantina, 

e que, de maneira articulada, contemple os níveis (educação básica ao superior), as etapas e 

modalidades de ensino, em sintonia com os marcos legais e ordenamentos jurídicos 

(Constituição Federal de 1988, PNE/2001, LDB/1996, PNE/2014, dentre outros), que 

expressam a efetivação do direito social à educação com qualidade para todos. 

 

 



3 EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

3.1 HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO 

A história da instrução em Diamantina ocorreu num complexo sociocultural que 

envolvia índios, exploradores, negros, monopolizados e dominados pela economia do 

comércio do diamante.  

Antes de ser denominada de Arraial do Tijuco, essa região era povoada pelos 

indígenas, a exemplo dos Botocudos ou Aimorés. Assim que os exploradores foram 

aparecendo, em busca de ouro e diamante, cresceu a disputa e os conflitos por espaço, que 

resultou num processo de dominação e aculturação. 

No século XVIII, a região passou a ser considerada a maior produtora de diamantes 

do mundo, e, em pouco tempo, o Arraial do Tijuco, situado no Distrito Diamantino, se tornou 

o mais populoso da região norte de Minas. 

Nesse cenário de estratificação social, as classes dominantes, de hábitos 

aristocráticos, ofereciam aos seus filhos uma educação elitizada, cuja origem estava nos 

estudos em Coimbra, ou na contração de mestres para seus filhos. Esta tendência educacional, 

mesmo depois da Independência do Brasil, continuou a ter espaço na sociedade 

diamantinense.  

 O processo de desenvolvimento da instrução em Diamantina, conduzido pelas 

classes dominantes, ocorreu atrelado ao cenário socioeconômico advindo da exploração de 

diamantes. 

Assim, antes da ratificação pelo Ato Adicional de 1834, a Província de Minas Gerais 

autorizou a Assembléia Legislativa a organizar o ensino primário e secundário em Minas 

Gerais, instituído pelo texto da Lei de 27 de março de 1828. 

A Província de Minas Gerais investiu expressivamente na instrução em Diamantina, 

para satisfazer, com prioridade, as necessidades educacionais da elite. 

Em síntese pode-se destacar: o fortalecimento da educação superior com a proposta 

de criação da escola de Direito, a educação secundária e primária sendo absorvidas pelo 

Colégio Particular fundado pela Sociedade Promotora da Instrução Pública; a manutenção da 

escola de latinidade; criação de escolas primárias, bem como as criadas pelas ações da 

Assembléia da Província Mineira, como o Externato Preparatório para Estudos Superiores, 

uma Escola Agrícola em Rio Manso, criação do Ginásio associada à supressão da Escola 

Normal e a criação da Escola Normal Nossa Senhora das Dores vinculada as irmandade das 

Vicentinas (FREITAS VIEIRA, p.7).  



Com o propósito de satisfazer as demandas crescentes e reprimidas das camadas 

populares, foram feitos investimentos nas Escolas Noturnas e nas Escolas de Ensino 

Profissional vinculadas às iniciativas da classe operária. 

No final do século XIX, o município de Diamantina vivia um momento de transição, 

devido à instalação do novo regime republicano e da decadência da extração de diamantes. 

Diante desse contexto socioeconômico instável, os agentes legislativos do município 

pouco deliberaram acerca da educação em Diamantina, naquela época. 

Entre as deliberações assumidas pela Câmara Municipal de Diamantina sobre a 

educação municipal encontram-se registros nas Atas da Câmara, em 30 de Janeiro de 1907, 

ainda sob o governo do Agente Executivo Cel. Hilário Sebastião de Figueiredo, que altera e 

aprova o projeto n. 1, que estabelece gastos a serem despendidos nos consertos e reparos para 

adequação do prédio para o funcionamento do primeiro Grupo Escolar da cidade de 

Diamantina, criado pelo Decreto nº 2.091, de 20 de setembro de 1907, por ato do Governador 

João Pinheiro da Silva. Em 1926, o grupo escolar passou a ter nova denominação: Grupo 

Escolar Matta Machado. 

Em 12 de outubro de 1913, foi criada a Escola Normal Américo Lopes por iniciativa 

do Professor Leopoldo Luiz de Miranda, instituição educativa vinculada diretamente à origem 

da Escola Estadual Professor Leopoldo Miranda. Essa instituição particular tinha por objetivo 

oferecer educação para as meninas cujas famílias não tinham condições de matricular e 

custear as despesas no Colégio Nossa Senhora das Dores. 

A Escola Normal Américo Lopes funcionou de 12 de outubro de 1913 a 12 de 

outubro de 1928, e proporcionou a escolarização para mais mil estudantes e obtenção de cerca 

de duzentos diplomas de normalistas a estudantes “quase todos de famílias pouco abastadas” 

(DIAMANTINA, 04 jan 1929, p. 1), uma vez que as escolas públicas não eram bem vistas 

pelas famílias mais abastadas. 

Essa escola, que passou a ser denominada Escola Normal Oficial de Diamantina, 

passou também de particular para pública estadual, oficializada por ato do Presidente do 

Estado de Minas Gerais Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, pelo Decreto nº 8.820, 12 de 

outubro de 1928. Essa oficialização ocorreu decorrente no movimento da Escola Nova no 

Brasil, a partir de meados dos anos 1920. 

A história da instrução de Diamantina está intrinsecamente relacionada à influência 

política de seus representantes locais junto às demais esferas de governos. Assim, o que hoje 

se constituiu como Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri tem sua 

origem ligada à iniciativa do até então governador de Minas Gerais, natural da região, 



Juscelino Kubitschek. O governador, a época, se preocupou com a criação de alguma 

instituição de ensino de nível superior. A princípio se pensava em uma escola de Mineralogia, 

devido à tradição da região na extração mineral, bem como à tradicional economia dos 

diamantes que nos séculos XVII e XVIII era o motor não só da região do até então Arraial do 

Tijuco. Porém, por influência do grande amigo, também dentista, Pedro Paulo Penido e reitor 

da Universidade de Minas Gerais, atual UFMG, sugeriu a criação da Faculdade de 

Odontologia, que atendia um dos grandes propósitos da época que era a interiorização do 

ensino superior. Indo de encontro ao advento de infraestrutura, junto da faculdade instituiu-se 

uma policlínica com 20 “equipos” para a prática de Ortodontia e Odontopediatria. Os 

consultórios dentários eram considerados os mais modernos da época. A FAFEOD, fundada 

por Juscelino em 1953 e federalizada em 1960, passou por um hiato temporal para apenas, em 

2002, se transformar em FAFEID (Faculdades Federais Integradas de Diamantina) e elevadas 

à condição de Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri em 2005.  

Atualmente, o município de Diamantina conta com dois Campi, o Campus I e o 

Campus JK, abrigando um total de 6 faculdades (Faculdade de Ciências Agrárias, Faculdade 

de Ciências Biológicas e da Saúde, Faculdade de Ciências Exatas, Faculdade de Medicina, 

Faculdade Interdisciplinar em Humanidades, Instituto de Ciência e Tecnologia)  com 27 

cursos de graduação e 1.570 vagas anuais e 14 cursos de pós-graduação com 235 vagas, 4.987 

alunos matriculados. Empregando diretamente 433 docentes e 303 servidores técnico-

administrativos, um número bastante representativo para um município de pequeno a médio 

porte como Diamantina. (UFVJM em números - 2013). 

Com vistas a atender com coerência ao movimento Escolanovista em Minas Gerais, 

e, em virtude da democratização do ensino, muitas escolas foram criadas em Diamantina. 

Atualmente, são 21 escolas estaduais de educação básica, jurisdicionadas pela 

Superintendência Regional de Ensino de Diamantina; 35 escolas municipais, 17 Centros 

Municipais de Educação Infantil, 3 escolas particulares, uma faculdade privada ligada à 

Universidade Norte do Paraná (UNOPAR ), um Instituto Federal dos  Norte de Minas Gerais 

(IFNMG, em implantação), uma Faculdade de Ciências Jurídicas integrada à Universidade do 

Estado de Minas Gerais (UEMG), além da Universidade Federal dos Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM). 

 

 

 



3.2 DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO 

 

4.2.1 - Garantia do Direito à Educação Básica com Qualidade 

 

4.2.1.1 - Educação Infantil 

A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o 

desenvolvimento integral da criança de zero a cinco anos de idade, em seus aspectos físico, 

afetivo, intelectual, linguístico e social, complementando a ação da família e da comunidade. 

(Lei nº 9.394/96, art. 29).  

A incorporação das creches e pré-escolas no capítulo da Educação na Constituição 

Federal (art. 208, inciso IV) estabelece o direito das crianças de zero a cinco anos de idade à 

matrícula em escola pública (art. 205), gratuita e de qualidade (art. 206, incisos IV e VI), 

igualdade de condições para acesso, permanência e pleno aproveitamento das oportunidades 

de aprendizagem propiciadas (art. 206, inciso I).      

Na continuidade dessa definição, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

afirma que “a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos 

movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais” (Lei nº 

9.394/96, art. 1º), mas esclarece que: “Esta Lei disciplina a educação escolar que se 

desenvolve, predominantemente, por meio do ensino, em instituições próprias” (Lei nº 

9.394/96, art. 1º, § 1º).  

Destarte, as creches e pré-escolas conquistaram vínculos formais com as Secretarias 

Municipais de Educação, a quem passa a competir a implantação, administração e supervisão 

das instituições destinadas ao atendimento educacional das crianças em idade pré-escolar.  

Fica assim evidente que, no atual ordenamento jurídico, as creches e pré-escolas 

ocupam um lugar bastante claro e possuem um caráter institucional e educacional diverso 

daquele dos contextos domésticos, dos ditos programas alternativos à educação das crianças 

de zero a cinco anos de idade, ou da educação não-formal. Muitas famílias necessitam de 

atendimento para suas crianças em horário noturno, em finais de semana e em períodos 

esporádicos. Contudo, esse tipo de atendimento, que responde a uma demanda legítima da 

população, enquadra-se no âmbito de “políticas para a Infância”, devendo ser financiado, 

orientado e supervisionado por outras áreas, como assistência social, saúde, cultura, esportes, 

proteção social. O sistema de ensino define e orienta, com base em critérios pedagógicos, o 



calendário, horários e as demais condições para o funcionamento das creches e pré-escolas. 

(Parecer CNE/CEB nº 20/2009) 

As creches e pré-escolas se constituem, portanto, em estabelecimentos educacionais 

públicos ou privados que educam e cuidam de crianças de zero a cinco anos de idade por meio 

de profissionais com a formação específica legalmente determinada, a habilitação para o 

magistério, refutando assim funções de caráter meramente assistencialista. 

No cerne do debate sobre as especificidades da educação infantil, destaca-se a 

configuração da Emenda Constitucional nº 59, de 2009, que modificou a redação do inciso I 

do Art. 208 da CF/88. Legalmente, pela Emenda, o Brasil deve ampliar o acesso à Pré-Escola, 

até a universalização em 2016. Isso significa que o município deve planejar suas ações, de 

modo a atender até 2016, todas as crianças de 4 e 5 anos, e, progressivamente as crianças de 0 

a 3 anos. 

Delineada essa apresentação da estrutura legal e institucional da Educação Infantil, 

faz-se necessário refletir sobre sua função sociopolítica e pedagógica, como base de apoio das 

propostas pedagógica e curricular das instituições. De acordo com o Referencial Curricular 

Nacional para a Educação Infantil, organizado pelo MEC, as creches e pré-escolas devem 

educar, cuidar e proporcionar brincadeiras, contribuindo para o desenvolvimento da 

personalidade, da linguagem e para a inclusão social da criança. Atividades como brincar, 

contar histórias, oficinas de desenho, pintura e música, além de cuidados com o corpo, são 

recomendadas pelo referencial curricular para crianças matriculadas no ensino infantil. 

A revisão e atualização das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil é essencial para incorporar os avanços presentes na política, na produção científica e 

nos movimentos sociais na área. Elas podem se constituir em instrumento estratégico na 

consolidação do que se entende por uma Educação Infantil de qualidade. (Parecer CNE/CEB 

nº 20/2009). 

Nesse consenso, os professores do curso de Pedagogia da Universidade dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri – UFVJM estão elaborando, em conjunto com os profissionais da 

rede pública municipal de ensino, as Diretrizes Municipais para a Educação Infantil. 

Assim, a obrigatoriedade da Educação Infantil, como componente da Educação 

Básica, reforça a exigência de novos marcos normativos na Educação Infantil para o 

município de Diamantina, com a implantação de uma matriz curricular que considere as 

especificidades desta primeira etapa da escolarização obrigatória. 

A ampliação das matrículas, a regularização do funcionamento das instituições, a 

diminuição no número de docentes não-habilitados na Educação Infantil, a valorização do 



profissional da Educação Infantil, tanto no que se refere à formação inicial e contínua quanto 

à sua remuneração e o aumento da pressão pelo atendimento colocam novas demandas para a 

política de Educação Infantil neste município, pautando questões que dizem respeito às 

propostas pedagógicas, aos saberes e fazeres dos professores, às práticas e projetos cotidianos 

desenvolvidos junto às crianças. 

 Uma política de educação para a infância demanda, em primeiro lugar, a afirmação das 

creches e pré-escolas como instituições destinadas à promoção do desenvolvimento por meio da 

aprendizagem sistematicamente orientada por procedimentos de ensino. 

Para esta finalidade, é preciso cientificar-se dos dados estatísticos referentes à 

educação para a infância neste município, já que o diagnóstico propositivo irá embasar a 

implementação e gestão de programas educacionais factíveis. 

 

GRÁFICO 13 – Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola 

 

     Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 

                Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 

 

Segundo o IBGE, em 2010, havia 2.358 crianças de 0 a 3 anos, residentes no 

município.  Desse total, 713 crianças (29,7%) estavam matriculadas nas escolas de educação 

infantil.  

Para atingir a meta de expansão de atendimento, elevando esse percentual para 55%, 

(Meta 1- PME) será necessário abrir, aproximadamente, 60 novas vagas nas creches 

municipais ou privadas, a cada ano, no próximo decênio. 



É relevante mencionar que das 21 creches do município, apenas 4 são mantidas pela 

iniciativa privada. 

Nesse quadro fica evidente que será necessário realizar uma previsão de despesas e 

buscar fontes para captação de recurso, a fim de que seja assegurado o financiamento para a 

expansão de vagas na educação infantil. 

 Ressalta-se que as metas parecem ambiciosas, de fato o município terá que apontar 

em seus PPAs a centralidade da educação para cumpri-las. Os desafios serão enormes – 

especialmente, se considerarmos a evolução modesta desse indicador nos últimos anos.  

O município deverá, ainda, incentivar a abertura de novas vagas na rede privada, por 

meio da política de incentivos fiscais e do assessoramento às escolas particulares. 

Outro aspecto relevante refere-se à universalização do atendimento das crianças de 4 

e 5 anos, cujos números são apresentados abaixo. 

 

GRÁFICO 14 – Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola 

     Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 

                Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 

 

Considerando a população na faixa etária de 4 e 5 anos, um total de 1.297 crianças 

(IBGE/Censo - 2010)  e, tomando por base o percentual de 75,70% das crianças atendidas nas 

escolas do município de Diamantina, é possível inferir que 318 crianças de 4 e 5 anos não são 

atendidas nas escolas de pré-escolar, seja ela pública ou privada. 

Recentemente, a Lei nº 11.700, de 13 de junho de 2008, acrescentou um inciso ao 

“caput do art. 4º da LDB, Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, para assegurar vaga na 



escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência 

a toda criança a partir dos quatro (4) anos de idade”. Essa Lei é reforçada pela Emenda 

Constitucional nº. 59, em 11 de novembro de 2009, que altera o Art. 208 da Constituição 

Federal de forma a tornar obrigatória a educação de crianças e jovens de quatro (4) e 

dezessete (17) anos de idade. 

Embora se considere que a ampliação dos anos de escolaridade por si só não 

significa uma garantia de que o acesso se dará com qualidade e com possibilidade de 

oportunidades educacionais relevantes, observa-se, também, que nenhum país desenvolvido, 

com um sistema educacional considerado de qualidade, estabeleceu menos de dez anos de 

estudo obrigatório. Um aspecto que merece especial atenção é referente ao fato de que a 

obrigatoriedade assegurada pela Constituição Federal de 1988 e recuperada com a EC 

59/2009, é definida pela faixa etária das crianças e jovens e não pela etapa de ensino. Isso 

significa que a pré-escola que abriga crianças de quatro (4) e cinco (5) anos é de fato 

obrigatória. Com idade acima dessas definidas constitucionalmente, é assegurado o direito de 

ingresso, bem como o dever do Estado em proporcionar as condições de oferta gratuita, mas a 

sua conclusão não se configura como uma obrigação. 

A análise dos dados da educação infantil, registrados neste documento, entre eles a 

população de 4 a 5 anos, percentuais de crianças atendidas, número de estabelecimentos que 

ofertam  essa etapa de ensino, dentre outros, permite-nos concluir que o município  e a rede 

privada terão que abrir 15 novas turmas, no mínimo, para universalizar o ensino infantil para 

as crianças de 4 e 5 anos até 2016. 

Dessa forma, prevê-se que o impacto da inclusão da parcela da população que ainda 

não está sendo atendida pelas redes, ou seja, que ainda não está exercendo seu direito à 

educação, exigirá uma coordenação de esforços entre o município e as demais instâncias 

federativas. 

 

4.2.1.2 - Ensino Fundamental 

Ensino fundamental é o nome dado a uma das etapas da educação básica no Brasil. 

Tem duração de nove anos, sendo a matrícula obrigatória para todas as crianças com idade 

entre seis e dezessete anos. A obrigatoriedade da matrícula nessa faixa etária implica a 

responsabilidade conjunta: dos pais ou responsáveis, pela matrícula dos filhos; do Estado pela 

garantia de vagas nas escolas públicas; da sociedade, por fazer valer a própria 

obrigatoriedade. Regulamentado por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em 

1996, sua origem remonta ao Ensino de Primeiro Grau, que promoveu a fusão dos antigos 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_b%C3%A1sica
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lei_de_Diretrizes_e_Bases_da_Educa%C3%A7%C3%A3o
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cursos primário (com quatro a cinco anos de duração), e ginasial, com quatro anos de duração, 

este último considerado, até 1971, ensino secundário. 

 Essa etapa da educação básica deve desenvolver a capacidade de aprendizado do 

aluno, por meio do domínio da leitura, escrita e do cálculo, além de compreender o ambiente 

natural e social, o sistema político, a tecnologia, as artes e os valores básicos da sociedade e 

da família.  

Desde 2006, a duração do Ensino Fundamental, que até então era de 8 anos, passou a 

ser de 9 anos. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9395/96) foi alterada em seus 

artigos 29, 30, 32 e 87, através da Lei Ordinária nº 11.274/2006, e ampliou a duração do 

Ensino Fundamental para 9 anos, estabelecendo como prazo para implementação da Lei pelos 

sistemas de ensino, o ano de 2010. 

A nova regra garante a todas as crianças tempo mais longo de convívio escolar e 

mais oportunidades de aprender.  

O Ensino Fundamental passou então a ser dividido da seguinte forma: 

a) Anos Iniciais - compreende do 1º ao 5º ano, sendo que a criança ingressa no 1º ano 

aos 6 anos de idade. 

              b) Anos Finais - compreende do 6º ao 9º ano. 

Os sistemas de ensino têm autonomia para desdobrar o Ensino Fundamental em 

ciclos, desde que respeitem a carga horária mínima anual de 800 horas, distribuídos em, no 

mínimo, 200 dias letivos efetivos. 

O currículo para o Ensino Fundamental brasileiro tem uma base nacional comum, 

que deve ser complementada por cada sistema de ensino, de acordo com as características 

regionais e sociais. 

Além da LDB, o Ensino Fundamental é regrado por outros documentos, como as 

Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental, o Plano Nacional de Educação 

(Lei nº 13.005/2014), os pareceres e resoluções do Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

as legislações de cada sistema de ensino. 

Ademais, a Equipe Técnica elaborou um diagnóstico preciso que consubstanciou a 

formulação de estratégias para o ensino fundamental. 

Assim, as ações pautaram-se nos seguintes critérios: 

a) Propostas político-pedagógicas ancoradas no diagnóstico da situação inicial e que 

explicite os objetivos de aprendizagem;  

b) Organização do trabalho pedagógico de forma participativa, envolvendo a 

comunidade escolar; 



c) Avaliação Institucional e de desempenho dos estudantes; 

d) Disponibilização de recursos, com a ampliação dos espaços de aprendizagem;  

e) Proposição de espaços nos quais as escolas poderão trocar experiências exitosas; 

       f) Formação e condições de trabalho docente; 

g) Busca de fontes e formas de financiamento da educação.  

Nessa perspectiva, este novo Plano municipal de Educação para o município de 

Diamantina propõe a gestão da educação centrada em ações que visem: 

a) Organizar a colaboração técnica da união com o sistema educacional estadual e 

municipal (Federalismo colaborativo); 

b) Articular as políticas públicas com as Instituições formadoras de professores, de 

pesquisa e os movimentos sociais; 

c) Articular redes de instituições educacionais; 

Outras variáveis, como infraestrutura escolar, remuneração de professores e demais 

aspectos do cotidiano escolar foram enumeradas neste PME. 

Portanto, o primeiro passo foi dado: debater questões referentes à educação numa 

perspectiva democrática e participativa, a partir do estudo da realidade, como se segue. 

 

GRÁFICO 15 – Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola 

 

     Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 

                Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 



Os dados explicitam que 2,2% das crianças do município de Diamantina, ou seja, em 

números absolutos, 162 alunos do total de 7.320 habitantes na faixa etária de 6 a 14 anos não 

frequentaram a escola em 2010. 

Entretanto, a análise da população residente no município de Diamantina, conforme 

dados recenseados pelo IBGE, revela um decréscimo populacional em todas as faixas etárias, 

independente da localização. A faixa de 6 a 14 anos diminuiu de 9.244 crianças, em 2000, 

para 7.320 em 2010, portanto o município não terá grandes problemas para universalizar o 

ensino nessa faixa etária e cumprir a norma legal: toda a população de 6 ao 17 anos de idade 

frequentando obrigatoriamente a escola. (Emenda Constitucional nº 59).  

Por outro lado, desponta outro desafio, elevar o percentual de pessoas de 16 anos 

concluintes do ensino fundamental na idade adequada. 

Faz-se necessário, pois, o estudo dos dados evidenciados no gráfico a seguir. 

 

GRÁFICO 16 – Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental  

concluído 

          Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 

                   Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 

 

Os dados evidenciam que o percentual dos jovens de 16 anos que concluíram o 

Ensino Fundamental na idade adequada é menor neste município que as taxas do Brasil, da 

região Sudeste e do estado de Minas Gerais. Os dados do município são superiores, apenas, ao 

percentual da mesorregião do Jequitinhonha. 



Os esforços para reduzir essa distorção devem ser maiores nas idades que estavam 

fora da faixa obrigatória, ou seja, na educação infantil, seguido pelo ensino médio e pelo 

ensino fundamental. Portanto, o desafio da expansão da obrigatoriedade escolar será maior 

nas faixas etárias de quatro (4) a cinco 5) anos (cuja atribuição prioritária é da rede municipal) 

e quinze (15) a dezessete (17) anos (cuja atribuição prioritária é da rede estadual). Isso 

significa que o planejamento das redes será muito relevante no que concerne à matrícula por 

série, uma vez que existe a necessidade de uma projeção do fluxo de matrículas até que se 

conclua a universalização.  

Para esta tarefa cabe às redes o planejamento da taxa de inclusão da população que 

está fora da escola como também a progressão dos alunos que já estão sendo atendidos, 

considerando nesse caso, as taxas de conclusão, repetência e abandono escolar, apresentados 

na sequência. 

 

TABELA 3 – Taxa de Distorção Idade-série por rede – Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental 

Ano Todas as Redes Pública Privada 

2006 15,5 16,1 - 

2007 18,9 19,5 2,8 

2008 15,6 16,2 1,6 

2009 13,9 14,4 2,0 

2010 13,7 14,4 1,4 

2011 11,0 11,6 1,3 

2012 8,4 9,0 0,4 

2013 5,7 6,2 - 

Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI 

 

A análise das taxas de distorção idade/série permite dimensionar as dificuldades que 

os estudantes brasileiros encontram para progredir nos estudos, embora os dados da tabela 3 

mostrem um decréscimo das taxas em todas as redes de ensino ao longo dos oito anos 

indicados. 

Numa condição ideal/adequada, todas as crianças brasileiras deveriam ter concluído 

os anos iniciais do ensino fundamental até os 10 anos de idade. No entanto, segundo o Censo 

Educacional de 2013, a proporção de crianças nessa situação é menor: a média de Diamantina 



fica em 93,8%, já que 6,2% dos alunos dos anos iniciais do ensino fundamental, matriculados 

nas escolas públicas, apresentam atraso escolar, estavam pelo menos dois anos defasados em 

relação à série esperada para a idade.  

As menores taxas de distorção idade/série ocorreram nas escolas da rede privada. 

Constata-se que ainda existe um índice considerável de distorção idade/série nos 

Anos Iniciais do Ensino Fundamental, todavia a regularização do fluxo, de certa forma, não 

impacta diretamente na necessidade de ampliação da rede física, haja vista que, nas escolas 

públicas, está consolidada a progressão continuada, objetivando corrigir o fluxo de matrículas 

e contribuir para que o aluno conclua as etapas de ensino na idade esperada. A prospecção é 

de decréscimo nos percentuais nos Anos Iniciais do ensino Fundamental. 

O ingresso obrigatório do aluno a partir de 4 anos de idade na educação infantil é 

outro fator preponderante para corrigir a distorção, já que o desequilíbrio entre a idade e o ano 

de escolaridade deve-se, muitas vezes, ao ingresso tardio da criança no ensino fundamental. 

Em se tratando dos anos finais do ensino fundamental, as taxas de distorção 

idade/série apresentam elevação. 

 

TABELA 4 -Taxa de Distorção Idade-série por rede - Anos Finais do Ensino 

Fundamental 

Ano Todas as Redes Pública Privada 

2006 41,8 43 4,1 

2007 41,2 42,5 1,3 

2008 41,4 42,8 1,2 

2009 40,3 41,8 1,8 

2010 36,9 38,3 4,1 

2011 34,6 36,1 6,3 

2012 31,3 33 6,3 

2013 30,2 32 3,8 

Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI 

 

A taxa de distorção idade-série ressalta o impacto das taxas de reprovação, repetência 

e evasão, ao longo do processo de escolarização, bem como revela dificuldades de 

acesso/permanência do aluno na escola. 



Nessa etapa da escolarização obrigatória, quase um terço dos estudantes da rede 

pública de ensino de Diamantina (30,2%) têm atraso escolar, possuem idade superior à 

esperada para o ano que cursam. 

A menor taxa de distorção idade/série ocorreu no ensino privado, com 3,8% dos 

alunos em 2013 e a maior, na rede pública, com 32% dos alunos dos anos finais do ensino 

fundamental com atraso escolar. 

Nos anos finais do ensino fundamental de 9 anos (6º ao 9º ano), verifica-se um índice 

maior que o dos anos iniciais, tanto na rede pública quanto na rede privada.  

Verifica-se que ocorreu uma diminuição significativa no período de 2006 a 2013 nas 

taxas, contudo os números são preocupantes e exigem políticas para correção do fluxo. 

No que concerne ao município de Diamantina, algumas ações já estão sendo 

implantadas nas escolas estaduais e municipais, dentre elas, a Progressão Parcial e os Estudos 

Independentes, que oferecem ao aluno nova oportunidade de aprendizagem, reduzindo as 

taxas de reprovação. Com vistas a corrigir o fluxo de matrícula e garantir a permanência 

qualitativa do aluno na escola, a Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais tem 

desenvolvido diversos programas, dentre eles, implantou o Programa de Aceleração da 

Aprendizagem, que apresenta uma nova proposta de organização curricular destinada aos 

alunos com atraso escolar. 

A rede municipal aderiu ao Programa de Intervenção Pedagógica, também 

coordenado pela esfera estadual, com o intuito de oportunizar aos alunos nova oportunidade 

de aprendizagem e estimular a sua permanência na escola.  

A oferta do ensino em tempo integral e a ampliação das turmas de Educação de 

Jovens e Adultos são algumas ações que tencionam minimizar as taxas de insucesso escolar 

na rede pública de ensino.  

 

4.2.1.3 - Ensino Médio 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN/1996), em seu artigo 21, 

afirma que o ensino médio é a etapa final da educação básica, ou seja, conclui uma etapa de 

escolarização geral, visando à formação para a cidadania, para o mundo do trabalho e para o 

prosseguimento de estudos.  

A Resolução CNE/CEB, de 26 de junho de 1998, trata das Diretrizes Nacionais para 

o Ensino Médio e aponta os princípios para sua consolidação.  

Com duração mínima de três anos, essa etapa consolida e aprofunda o aprendizado 

do ensino fundamental, além de preparar o estudante para trabalhar e exercer a cidadania.  



As escolas de educação profissional, científica e tecnológica também fazem parte do 

ensino médio. Hoje, Diamantina vivencia a implantação do Instituto Federal do Norte de 

Minas Gerais – IFNMG, com expectativa de melhorar a qualidade do ensino médio.  

Uma das características marcantes do ensino médio no Brasil – etapa da educação 

básica de responsabilidade dos governos estaduais – têm sido a tendência a ser praticado 

apenas como uma ligação entre o ensino fundamental e o superior. Outra característica é a 

reprodução de elevados índices de distorção série-idade e também de repetência. Esses 

aspectos, dentre outros, criam obstáculos e marcam profundamente os processos de ensino e 

aprendizagem, além de contribuírem negativamente para a qualidade da educação oferecida. 

A ampliação do acesso ao ensino médio ganhou impulso com a Lei nº 12.796, de 

abril de 2013, que ajustou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional à Emenda 

Constitucional (EC) no 59/2009. A emenda tornou a educação básica obrigatória e gratuita 

dos 4 aos 17 anos de idade, inclusive para todos os que não tiveram acesso a ela na idade 

adequada, e estabeleceu o prazo-limite de 2016, para que municípios e estados estruturem 

suas redes e ofereçam vagas suficientes para atender todos os adolescentes que ainda não 

estão frequentando a escola. Todavia, os dados demonstram que o ensino médio está distante 

de atingir a universalização. 

O Ministério da Educação declara que há uma necessidade eminente de reestruturar o 

Ensino Médio, não só ampliando o número de matrículas, quanto tornando este curso mais 

atrativo e significativo para seus alunos. Na Rede Pública não se pode negar que a evasão é 

um dos problemas mais sérios deste segmento, mas constatá-lo, simplesmente, não indica um 

caminho para sua resolução. Se há a evasão, com boa margem de acerto nesta inferência, é 

porque nosso currículo não se apresenta como atrativo para os alunos.  

O último resultado publicado do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), 

referente a 2010, aponta que os jovens brasileiros concluem este segmento com defasagens 

básicas. Independente das redes em que estudam, quer sejam públicas ou particulares, os 

resultados mostram que os jovens, em sua maioria, saem do Ensino Médio com dificuldades 

de interpretar e produzir textos, além de resolver operações e situações-problema aquém das 

expectativas.  

Ao elencar as possíveis causas desta situação, passamos pela formação ainda falha de 

nossos professores; não em termos de competência técnica, mas em metodologias adequadas 

para fomentar o interesse em aprender. Outra justificativa passa pela falta de professores em 

algumas disciplinas, como Arte, Química e Física, especialmente.  



Os dados apresentados na sequência revelam que a universalização do ensino médio 

exigirá formas colaborativas de atuação por parte das esferas federativas. 

 

GRÁFICO 17 – Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola  

 

     Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 

                Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 

 

Nas duas últimas décadas, os indicadores – tanto de acesso quanto de permanência 

dos adolescentes de 15 a 17 anos na escola – melhoraram, mas num ritmo e com qualidade 

aquém do necessário para assegurar a todos os jovens – e a cada um deles – o direito de 

aprender. Universalizar o ensino médio com qualidade permanece, hoje, um dos principais 

desafios no campo das políticas educacionais. 

Os dados apontam que 83,7% de um total de 2.818 pessoas, na faixa etária de 15 a 17 

anos, que compõem a população de Diamantina, frequentam a escola, percentual inferior aos 

registrados no Brasil e no estado de Minas Gerais.  

Apesar das tentativas de reformulação do ensino médio na rede estadual, ainda há 

463 alunos fora das unidades escolares neste município. 

 A universalização das matrículas no ensino médio está diretamente ligada à 

implementação de políticas públicas em duas frentes – de um lado, é preciso promover ações 

capazes de regularizar o fluxo no ensino fundamental, associadas à melhoria da 

aprendizagem, de modo a propiciar que as crianças avancem nos estudos conforme a 

expectativa para a idade, evitando a retenção de adolescentes no ensino fundamental. De 

outro, é essencial melhorar a qualidade da escola de nível médio, evitando a evasão. 



GRÁFICO 18 – Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 a 17 

anos 

 

     Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 

                Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010  

 

A taxa de escolarização líquida é a razão entre o número total de matrículas de 

alunos com a idade prevista para estar cursando um determinado nível e a população total da 

mesma faixa etária.  

Trata-se de um indicador que tem como objetivo verificar o acesso ao sistema 

educacional daqueles que se encontram na idade recomendada para o ensino médio, ou seja, 

indica a porcentagem da população que está matriculada no nível adequado a sua faixa etária. 

Assim, o município registra nesse indicador apenas 51.9% de alunos na faixa etária 

de 15 a 17 cursando o ensino médio na idade adequada, percentuais menores que os 

percentuais apurados no Brasil e no Estado. 

A faixa etária de quinze (15) a dezessete (17) anos que, teoricamente, compreende a 

etapa do ensino médio, apesar de ter mantido um crescimento significativo nos últimos anos, 

apresenta dificuldades constatadas no fluxo escolar que tem elevada evasão e baixa taxa de 

conclusão. Esse fato tem contribuído para que apenas a metade da população residente em 

Diamantina, na faixa etária referenciada acima, esteja de fato frequentando o ensino médio. 

 

 

 



TABELA 5 – Taxa de Distorção Idade-série por rede – Ensino Médio 

Ano Todas as redes Pública Privada 

2006 45,5 48,4 7 

2007 48,6 51,4 7,5 

2008 46,1 48,4 6,3 

2009 49,3 51,3 5,6 

2010 44,3 45,9 3,8 

2011 40,3 41,7 7,4 

2012 38 39,8 6,8 

2013 37,5 39,4 7,9 

Fonte: MEC/Inep/DEED/CSI 

 

O indicador que permite verificar a condição de atraso dessa população é a taxa de 

distorção idade-série, que mostra o percentual de alunos, em cada série, com dois anos ou 

mais do que a idade recomendada. Essa taxa é calculada pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), do Ministério da Educação (MEC), e 

divulgada anualmente no Censo Escolar. 

 De acordo com o Censo Escolar de 2013, o número de alunos com idade acima da 

recomendada para a série que frequentam no ensino médio é de 37,5% do total de 

matriculados nessa etapa de ensino, em todas as redes. Como em outros indicadores 

educacionais, a situação dos estudantes da rede pública é pior que a dos estudantes da rede 

privada: 39,4% têm idade superior à recomendada, ante 7,9% daqueles que estudam na rede 

privada. (Ver tabela 5) 

Apesar de apresentar redução nas taxas de distorção idade/série, ao longo dos oito 

anos de referência, os números indicam que 39,4% dos alunos matriculados nas escolas 

públicas deste município têm atraso escolar. A rede privada apresenta percentuais menores, 

todavia maiores que os das outras etapas da escolarização.  

Diante do cenário desanimador do ensino médio, marcado pelas altas das taxas de 

evasão e repetência e distorção idade/ série, a Secretaria de Estado de Educação entendeu 

como urgente um exame mais alentado do sistema educacional sob sua responsabilidade, nas 

três áreas que o integram: educação, empregabilidade e cidadania.  

Dessa forma, criou o Projeto Reinventando o Ensino Médio, projeto que ampliou a 

carga horária da formação, seja a diurna, seja a noturna, para 3.000 horas. 



Em 2012, o projeto foi implantado como piloto em 11 escolas da capital. A partir de 

2013, foi ampliado para outras 122 escolas da rede estadual em todas as regiões do estado e, 

em 2014, chegou às 2.164 escolas de ensino médio do Estado. 

Experiências como o ensino médio integrado, com duração de 4 anos, ou os 

programas de profissionalização simultânea, como o PEP, permaneceram como outras formas 

de organização deste ciclo escolar, mas a proposta constante do Reinventando passou a ser, 

em 2014, a diretriz político-pedagógica do Ensino Médio do Estado de Minas Gerais. O 

currículo foi alterado com a inclusão das disciplinas do REM: empreendedorismo e gestão, 

tecnologia da informação, meio ambiente e recursos naturais, comunicação aplicada e 

turismo.  

O Programa foi suspenso em 2015, devido às questões logísticas: falta de 

qualificação profissional dos professores para assumir as aulas de empregabilidade, e 

problemas relacionados à implantação do sexto horário, principalmente, nas escolas do 

interior que dependem de transporte escolar. 

A análise dos resultados do ensino médio no município, explicitados nas avaliações 

externas, indica alguns desafios, como pensar na integração curricular entre as áreas do 

conhecimento, atrair mais profissionais para a atuação docente, oferecer formação continuada 

aos profissionais das diferentes disciplinas, e apoio e acompanhamento nas escolas. O 

trabalho acontece efetivamente na sala de aula e a escola deve contar desde a estrutura física, 

como a aquisição de materiais diferenciados, espaços alternativos para o processo ensino-

aprendizagem até uma articulação real entre o conhecimento e o cotidiano. Uma proposta 

possível é a revisão da matriz curricular do ensino médio. 

 Diante desse dado alarmante acerca da quantidade de alunos, matriculados no ensino 

médio da rede pública que apresentam idade incompatível com a série que cursam, e com o 

objetivo de colaborar para o avanço dos adolescentes de 15 a 17 anos retidos no ensino 

fundamental, o município deverá planejar a reformulação do ensino médio, haja vista que os 

resultados deste município nos indicadores positivos são inferiores aos apresentados pelo país 

e pelo estado. 

Assim, a busca por um ensino médio de qualidade precisa garantir o acesso, a 

permanência e a aprendizagem do aluno no contexto escolar, envolvendo medidas políticas e 

administrativas que possam assegurar a efetivação desses objetivos. 

O Pacto Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio, programa de iniciativa do 

governo federal, é um exemplo de política pública que tenciona ofertar um ensino médio de 

qualidade para todos, capacitando o professor para essa tarefa. 



4.2.1.4 - Alfabetização 

Este talvez seja o primeiro motivo da matrícula na escola: aprender a ler e escrever. 

Escola e alfabetização são termos indissociáveis. Assim entendido, a escola deve almejar que 

todas as crianças sejam alfabetizadas até o final do 3º ano do ensino fundamental.  

 A proposta é universalizar as oportunidades de aprender: nenhum aluno a menos, 

todos aprendendo juntos.  

O gráfico a seguir mostra o percentual de crianças de até 8 anos de idade que são 

alfabetizadas no território municipal, 90,2% do total de crianças que concluíram o 3º ano do 

ensino fundamental. Para o ano de 2016, a meta é alfabetizar todas as crianças dessa faixa 

etária.  

 

GRÁFICO 19 – Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do ensino 

fundamental 

     Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 

                Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 

 

A análise deste indicador expressa que a 9,8% das crianças egressas do 3º ano de 

escolaridade não são alfabetizadas na idade série. Conclui-se, pois, que a meta para este 

indicador é ambiciosa, considerando que das 2.281 crianças residentes neste município, na 

faixa etária de 6 a 8 anos, segundo o Censo de 2010, foram alfabetizadas na idade certa, 2.057 

crianças, ou seja, um total de 224 crianças engrossaram as estatísticas do analfabetismo 

naquele ano. 



Para uma análise mais minuciosa, tomemos por referência as médias de proficiência 

das escolas públicas na avaliação do PROALFA – Programa de Avaliação da Alfabetização 

em um ano mais recente, 2012.           

Foram avaliados 461 alunos do total de 481 matriculados no 3º ano do ensino 

fundamental em 2012. A proficiência média dos alunos foi 589,2 numa escala de 0 até 1.000. 

Do total de alunos avaliados, 5,9% obtiveram baixo desempenho, 8,9% ficaram na faixa de 

desempenho intermediário e 85,2% no desempenho recomendado.  

É possível inferir que os alunos avaliados no padrão de baixo desempenho são os 

alunos que não desenvolveram as competências da alfabetização, o que dificulta o 

cumprimento da meta de universalização, portanto devem ser o centro do trabalho de 

intervenção pedagógica para correção das desigualdades de desempenho. 

Além da adesão ao Programa de Intervenção Pedagógica da Secretaria de Estado de 

Educação, o município aderiu ao Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa – PNAIC, 

cujo objetivo é alfabetizar em Português e Matemática todas as crianças até os oito anos de 

idade, no final do 3º ano do Ensino Fundamental. 

O programa vai apoiar as escolas públicas em diferentes necessidades: estão 

previstas formação continuada de professores alfabetizadores, com cursos presenciais e bolsas 

de estudos. Também serão distribuídos gratuitamente materiais didáticos e pedagógicos 

específicos para alfabetização, obras literárias, além de outras metodologias educacionais, 

como jogos.  

Para avaliar a qualidade do aprendizado, o Ministério da Educação oficializou a 

Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA), avaliação anual e censitária para crianças que 

terminam o ciclo de alfabetização, do 1º ao 3º ano do Ensino Fundamental, em escolas 

públicas. 

Outra avaliação ligada à alfabetização é a Provinha Brasil, que é aplicada em alunos 

do 2º ano do Ensino Fundamental, no início e ao final do ano letivo. No entanto, é uma prova 

amostral e não censitária, como a ANA. 

As avaliações externas produzem índices sobre o conhecimento dos alunos, para que 

haja tempo hábil de intervir pedagogicamente antes que as crianças terminem o ciclo. A 

proposta é oferecer oportunidades de aprendizagem, evitando o atraso escolar, como 

apresentado nos indicadores a seguir.  

 

 

 



GRÁFICO 20 – Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 

                       Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 

 

As taxas de pessoas alfabetizadas evoluíram nas duas últimas décadas. Porém, os 

avanços ainda não são suficientes para atender ao objetivo da educação para 2017: elevar a 

taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para 94%. 

Da população recenseada, na faixa etária de 15 anos ou mais, de um total de 44.452 

pessoas, pouco mais de 40 mil pessoas são alfabetizadas. Estão incluídas, nesse cômputo, os 

analfabetos funcionais. São, por conseguinte, mais de quatro mil pessoas analfabetas, razão 

mais que convincente, para que a alfabetização seja uma prioridade da gestão educacional no 

município de Diamantina. Uma das propostas é universalizar o ensino de modo que todas as 

crianças aprendam a ler na idade certa. 

 É certo que as iniciativas já tomadas para acabar com o analfabetismo no Brasil e 

seguidas pelo município, (a exemplo, o Programa Brasil Alfabetizado do governo federal) 

avançaram nos últimos anos – especialmente com a universalização do ensino básico – para 

garantir que os brasileiros saibam ler e escrever. No entanto, as ações precisam ir além da 

escola. 

A política educacional é o principal fator para acelerar o fim do analfabetismo, mas 

outros espaços e atores podem estimular essa mudança: os sindicatos, as empresas, as igrejas, 

órgãos de assistência social, etc. 



Para alcançar a meta e erradicar o analfabetismo no município será preciso investir 

na educação de jovens e adultos e buscar parcerias com outros setores da sociedade civil, 

realizar a busca ativa dessas pessoas analfabetas e organizar programas de alfabetização em 

serviço. 

Uma das necessidades é o aumento do valor - aluno das turmas de educação de 

jovens e adultos, que é transferido ao município pelo Fundeb.   

A educação básica para adultos – Educação de Jovens e Adultos (EJA) é aquela que 

se destina àqueles que não tiveram acesso ao processo de escolarização em idade própria ou 

que o tiveram de forma insuficiente. 

Neste município, a Educação de Jovens e Adultos só é ofertada na rede pública de 

ensino. Também não há registro da oferta de Educação de Jovens e Adultos, nas etapas de 

Ensino Fundamental e Médio, às pessoas privadas de liberdade no estabelecimento penal da 

cidade.  

O Plano Nacional de Educação traçou metas bastante incisivas para a Educação de 

Jovens a Adultos, no propósito de corrigir distorções que outros planos e programas não 

conseguiram corrigir. 

Considerando que as metas municipais devem estar alinhadas às proposições 

nacionais e, para contribuir para a discussão acerca da constituição de propostas de ação que 

sejam capazes de atender os anseios de escolarização da classe trabalhadora, apresentamos 

alguns aspectos, que despontaram nesta análise da Educação de Jovens e Adultos: a) 

inassiduidade dos alunos e volatilidade de matrículas; b) proposta pedagógica desarticulada 

com a demanda atendida; c) falta de formação continuada e boas condições e trabalho dos 

docentes. 

  A ampliação das oportunidades educacionais e a melhoria da qualidade dos cursos 

já existentes exigem a constituição de projetos bem consolidados e duradouros, a articulação 

dos governos federal, estadual e municipal, bem como do reconhecimento e apoio às boas 

iniciativas da sociedade civil; a alocação de recursos suficientes, acompanhada de 

mecanismos de controle adequados, além da efetiva participação popular no planejamento, 

execução e avaliação das ações. 

No que se refere à metodologia, é preciso romper com duas práticas comuns: a 

utilização quase que exclusiva da lousa e do livro didático e a repetição de tarefas que 

envolvem principalmente a cópia de palavras e texto. 

Nessa mesma direção, é preciso buscar a integração entre a EJA e o ensino 

profissionalizante, a fim de atender às expectativas de empregabilidade dos estudantes. 



Como dito antes, é preciso reduzir as taxas de analfabetismo absoluto, sem perder de 

vista os analfabetos funcionais. 

 

GRÁFICO 21 – Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de 

idade 

 

    Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 

               Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 

 

Esse indicador refere-se ao analfabetismo funcional, a incapacidade que uma pessoa 

demonstra ao não compreender textos simples. Tais pessoas, mesmo capacitadas a decodificar 

minimamente as letras, geralmente frases, sentenças, textos curtos e os números, não 

desenvolvem habilidade de interpretação de textos e de fazer operações matemáticas. 

Os índices revelam que quase um quarto da população de 15 anos ou mais deste 

município não dominam as competências básicas de leitura, escrita e conhecimentos 

matemáticos. 

Em números absolutos, 26,1% do total de 44.452 munícipes nessa faixa etária, são 

quase 12 mil pessoas iletradas. 

As situações de evasão, repetência e fracasso escolar estão intrinsecamente 

relacionadas ao analfabetismo funcional dessa população. Esse gargalo do ensino público tem 

impactos sérios para todos os entes federados. 

 

 



4.2.1.5 - Educação em Tempo Integral 

A proposta de aumentar o tempo de permanência do aluno na escola, ampliando de 4 

h/diárias para uma jornada diária de 7h, é apontada, no meio educacional como uma estratégia 

capaz de melhorar o desempenho dos alunos, e, consequentemente, combater as causas de 

insucesso escolar: a repetência e a evasão. 

Por esta razão, a expressão tempo integral é citada em várias estratégias do PNE e 

também neste Plano Municipal de Educação.  

A proposta é ampliar o tempo de permanência do aluno e do professor na escola e 

garantir as condições de seu funcionamento. 

A iniciativa ainda é tímida no município, como adiante se verá, no entanto algumas 

escolas públicas já aderiram ao Programa Mais Educação, criado pelo MEC, em 2008.  

O programa disponibiliza recursos para promover ações de adequação ano-idade 

escolar no ensino fundamental, por meio da oferta a esses adolescentes de atividades 

diferenciadas, que levam em consideração suas necessidades de autonomia e de afirmação de 

identidade e sua situação de vulnerabilidade social. O objetivo é fazer com que o currículo da 

escola inclua os saberes e os fazeres característicos do contexto do aluno, para que o 

conhecimento se torne mais significativo e tenha mais sentido para os alunos.  

Das escolas mantidas pelo poder público municipal, cinco aderiram ao programa, que 

já está em execução desde 2014. 

 

GRÁFICO 22 – Percentual de escolas públicas com alunos que permanecem pelo menos 

7h em atividades escolares 

 

   Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013 



A ênfase à ampliação da permanência do aluno na escola é recente. Observa-se que 

dos 60 estabelecimentos de ensino situados neste município, considerando todas as redes, 

somente 26 (43,4%) possuem alunos em tempo integral. A tendência é que esses números 

aumentem, na próxima década, em virtude das metas e estratégias contempladas no Plano 

Nacional de Educação e alinhadas neste PME. 

 Para a implementação do regime de aulas em tempo integral, será preciso adequar o 

orçamento público para custear as despesas com pessoal, rede física, equipamentos e 

mobiliário. A meta é que o percentual inicial de 43,4% de escolas públicas com alunos que 

permanecem pelo menos 7h em atividades escolares atinja o patamar de 50%. 

Ampliar a exposição das crianças e jovens a situações de ensino é bandeira 

fundamental na busca pela equidade e pela qualidade na educação. Mas é importante 

considerar que Educação Integral não é sinônimo de mais tempo na escola, apenas. Aos 

alunos matriculados nessa modalidade de ensino é preciso propiciar múltiplas oportunidades 

de aprendizagem por meio do acesso à cultura, à arte, ao esporte, à ciência e à tecnologia, por 

meio de atividades planejadas com intenção pedagógica e sempre alinhadas ao projeto 

político-pedagógico da escola. 

 

TABELA 6 – Percentual de escolas públicas com alunos que permanecem pelo menos 7h 

em atividades escolares por etapa de ensino 

Ano Creche 
Pré-

Escola 

Ensino Fundamental 

anos iniciais 

Ensino Fundamental 

anos finais 

Ensino 

Médio 

2011 91,7 75 27.5 36,8 0 

2012 90,9    81.3 29,7 26,8 9,1 

2013 83,3 70 18,9 31,6 18,2 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 

A educação infantil é certamente a etapa da educação básica com maior número de 

escolas com alunos que permanecem até 7 horas em atividades escolares, apesar do 

decréscimo registrado no período recenseado.  

Um forte indicativo da lenta implantação da jornada diária de 7h nas outras etapas da 

educação básica diz respeito à infraestrurura deficitária das escolas. A falta de espaço para a 

realização das atividades escolares é o maior obstáculo, segundo informações das próprias 

escolas. 



Tendo como referência o quantitativo de estabelecimentos de educação básica deste 

município, um total de 60 estabelecimentos, somente duas escolas possuem auditório e 

laboratório de ciências, espaços muito requisitados nas escolas com jornada escolar ampliada. 

Apenas 10 escolas possuem dependências básicas, como refeitório, segundo dados 

do Censo/Inep. 

Do total de 26 escolas analisadas, apenas 13 possuem espaços para leitura e, em 14 

escolas, apenas, há espaço para a prática de esporte.  

A análise da rede física das escolas do município de Diamantina permite concluir que 

será preciso envidar esforços, estabelecer termos de cooperação mútua com a União e com o 

Estado para dotar as escolas de espaços adequados, tendo como referencial os Parâmetros 

Básicos de Infraestrutura para as instituições escolares. 

Situação análoga se vislumbra nas creches municipais, administradas por esse ente 

federativo, desde 2009. A municipalização das creches ocorreu sem planejamento. Das 17 

creches municipais, apenas uma funciona em prédio próprio. Há uma creche com obra 

concluída da obra e outras duas do Programa Pro Infância Metodologia Inovadoras, aprovadas 

pelo FNDE, aguardando licitação. 

A universalização das matrículas a partir dos 4 anos de idade, exigirá a construção 

de, no mínimo, uma creche por ano para atender a demanda, como antes ressaltado.Isso, sem 

contar as reformas para adequação e ampliação de espaços que possibilitem a expansão da 

oferta de tempo integral em todas as etapas da educação básica. 

A rede física das escolas municipais é, sem dúvida, outro grande desafio da gestão 

educacional em Diamantina. 

Destaca-se, também, o conceito de escola inclusiva, isto é, uma escola com 

ambientes planejados para assegurar acessibilidade universal, na qual autonomia e segurança 

são garantidas às pessoas com necessidades especiais, sejam elas crianças, professores, 

funcionários ou membros da comunidade. 

Grande parte das escolas foi construída sem a observância das regras de 

acessibilidade, pouco exigidas na época das construções. A característica topográfica de nossa 

cidade obstaculiza a acessibilidade; são frequentes, nas escolas, os ambientes com desníveis e 

escadas fartas. 

A adequação e ampliação da rede física, certamente, contribuirão para a expansão de 

matrículas na educação em tempo integral. 

 

 



GRÁFICO 23 – Percentual de alunos que permanecem pelo menos 7h em atividades 

escolares 

 

      Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica - 2013 

 

O percentual de alunos que permanecem na escola pelo menos 7h é baixo em toadas 

as esferas governamentais. Nesse indicador o município de Diamantina fica à frente das 

demais instâncias consideradas. 

A oferta de educação em tempo integral, além da melhoria na rede física, exigirá 

uma renovação curricular em todas as etapas da educação básica, capaz de tornar a 

permanência na escola mais prazerosa e atrativa, e, assim, ganhar adeptos na comunidade 

atendida pela escola, aumentando a procura por matrículas nesta modalidade. 

 

TABELA 7 – Percentual de alunos que permanecem pelo menos 7h em atividades 

escolares por etapa de ensino 

Ano Creche Pré-Escola 

Ensino 

Fundamental 

anos iniciais 

Ensino 

Fundamental 

anos finais 

Ensino Médio 

2011 
96,5 42 13,1 2,8 0 

2012 
78,5 50,1 15,5 4,4 2,2 

2013 
62,2 35,8 13,5 6,2 8,4 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 



A permanência do aluno por pelo menos 7h diárias é mais comum nas creches, 

seguidas da pré-escola. 

Em 2014, das 1.527 crianças matriculadas nas 17 escolas de Educação Infantil do 

município, 717 permaneceram na escola por um período de até 7 horas. Desse total, 362 

crianças estão na faixa etária de 0 a 3 anos e 355 crianças, de 4 e 5 anos. 

Nas demais etapas da educação básica, as matrículas tendem a aumentar, o que se 

verifica na última etapa da educação básica, com as propostas de reformulação do ensino 

médio.  

Registra-se uma retração nos percentuais dos anos iniciais do ensino fundamental, e 

uma pequena elevação nos anos finais do ensino fundamental. 

A oferta de educação em tempo integral em no mínimo 50% das escolas públicas, 

atendendo, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica, é a meta do PNE (a Meta 6), que, 

segundo os especialistas, pode produzir impactos na permanência e na aprendizagem  do 

adolescente de 15 a 17 anos na escola. 

O MEC prevê a ampliação do tempo de permanência dos adolescentes na escola por 

meio do Programa Ensino Médio Inovador. 

No entanto, mais do que manter o aluno na escola, é preciso estabelecer com mais 

clareza em qual tipo de escola ele será mantido. 

 

TABELA 8 – Média de horas-aula diária dos alunos por etapa de ensino 

Ano Creche Pré-Escola 

Ensino 

Fundamental 

anos iniciais 

Ensino 

Fundamental anos 

finais 

Ensino Médio 

2010 7,9 4.1 4,2 4,4 4,3 

2011 9 4,1 4,2 4,4 4,3 

2012 7,8 4,1 4,2 4,4 4,4 

2013 6,8 4,1 4,2 4,4 4,6 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos 

 

Com exceção das creches, nas demais etapas da escolarização obrigatória, a média de 

horas aulas é 4,2. Esse dado numérico indica que as aulas são ministradas no mesmo turno de 

aulas. A proposta é ampliar a permanência do aluno na escola até, no mínimo, 7 horas. 

 

 



4.2.1.6 - Aprendizado Adequado na Idade Certa 

O Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) foi instituído pelo Inep 

(Instituto Nacional de Estudos e de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) em 2007, com o 

objetivo de orientar a condução da política pública pela melhoria da qualidade da educação. 

Sua composição possibilita o diagnóstico atualizado da situação educacional. 

O índice é calculado com base nas taxas de rendimento escolar (indicadas pelos 

índices de aprovação e evasão) e médias de desempenho dos alunos nos exames padronizados 

aplicados pelo Inep. Os índices de aprovação são obtidos a partir dos dados do Censo Escolar 

realizado anualmente pelo Inep e as médias de desempenho utilizadas são aquelas observadas 

na Prova Brasil (para Ideb's de escolas e municípios) e do SAEB (no caso dos Ideb's dos 

estados e nacional). Para os cálculos, utiliza-se uma escala de 0 a 10. Desse modo, esse índice 

reúne, em um só indicador, dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da 

educação: fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. 

Para que o Ideb de uma escola ou rede cresça é preciso garantir que os alunos 

aprendam, não repitam o ano e tenham uma frequência regular. Por isto, mais do que um 

indicador estatístico, ele pode ser utilizado como um diagnóstico atualizado da situação 

educacional e como um parâmetro para a projeção de metas orientadoras para ações voltadas 

para o aumento da qualidade de ensino. Com base na análise do Ideb em nível nacional, o 

MEC propõe metas intermediárias calculadas pelo Inep no âmbito do programa de metas 

fixadas pelo Compromisso “Todos pela Educação”, eixo do plano de Desenvolvimento da 

Educação, que trata da educação básica. 

Para tanto, cada ente federado e suas escolas realizam todos os esforços para 

melhorar os índices, as metas projetadas pelo MEC, porque esse é um indicativo, dentre 

outros, de que a escola está cumprindo sua função social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 24 – IDEB observado e Meta projetada do 5º ano do Ensino Fundamental da 

rede pública de Diamantina 

 

      Fonte: INEP/Elaboração própria 

 

Esta é a meta que se refere, de forma mais direta, à qualidade da Educação (Meta 7). 

O Ideb do município de Diamantina, observado para as séries iniciais nos biênios 

2007, 2009, 2011 e 2013, apresenta uma tendência de elevação, apesar do registro de 

estagnação no período de 2011 a 2013.  

Observa-se que as metas projetadas foram cumpridas em todos os períodos 

avaliados, o que fez com que as meta projetada pelo MEC para o ano de 2015 (5,7) fosse 

alcançada antecipadamente em 2013. 

O fato de cumprir as metas projetadas tem que ser analisado sem grande euforia, haja 

vista que as médias de proficiência dos alunos estão aquém do nível esperado para um ensino 

de qualidade. 

Outro indicador da qualidade da educação básica refere-se às taxas de aprovação, 

apresentadas na análise subsequente.  

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 9 – Taxas de rendimento – Anos Iniciais do Ensino Fundamental 

Ano Taxa de Aprovação Taxa de Reprovação Taxa de Abandono 

2007 90,2 8,2 1,6 

2008 92,3 6,7 1,0 

2009 92,6 6,9 0,5 

2010 94,8 4,7 0,5 

2011 98,8 0.8 0,4 

2012 98,7 1,0 0,3 

2013 99.5 0,2 0,3 

Fonte: MEC/INEP/Deed/CSI 

 

As taxas de rendimento dos anos iniciais do ensino fundamental são as mais altas, 

quando comparadas com os anos finais do ensino fundamental e médio. Praticamente, todos 

os alunos foram aprovados em 2013. A melhoria da qualidade de ensino, nesta etapa, provoca 

a redução das taxas de reprovação e abandono escolar, contribuindo para a regularização do 

fluxo escolar. 

Esse dado permite que o município planeje as ações para atender a demanda, visto 

que não haverá retenção de alunos nos anos que compõem essa etapa da escolarização 

obrigatória. 

Como já referenciado neste documento, a progressão continuada contribui para a 

elevação das taxas de aprovação, já que dificulta a simples reprovação dos alunos nos ciclos 

de aprendizagem.  

 

TABELA 10 – Porcentagem de alunos do 5º ano do Ensino Fundamental com pontuação 

acima do nível considerado adequado na Prova Brasil 

Ano Português Matemática 

2005 33,0 20,6 

2007 33,2 27,4 

2009 47,6 52,5 

2011 50,8 48,7 

2013 50,9 43,8 

Fonte: MEC/INEP – Prova Brasil/Saeb/Preparação: Todos Pela Educação 



A análise dessa tabela possibilita a apropriação de duas informações: a)  identificar a 

disciplina em que os alunos demonstram resultado melhor, ou seja, maior domínio das 

competências previstas para aquela série, nesse caso, a disciplina de português; b) mostrar o 

percentual de alunos das escolas públicas do município com pontuação satisfatória: 50,9%, 

em português e 43,8%, em matemática.  

O resultado revela desigualdades que devem ser superadas, já que apenas a metade 

dos alunos possuem desempenho adequado nas duas disciplinas avaliadas.  

Outro dado relevante, segundo dados do Inep: apenas 8 escolas estaduais e 3 escolas 

municipais cumpriram a meta do IDEB em 2011. 

 

GRÁFICO 25 – IDEB observado e Meta projetada do 9º ano do Ensino Fundamental da 

rede pública de Diamantina 

 

    Fonte: INEP/Elaboração própria 

 

Comparadas as metas projetadas com os resultados observados, verifica-se uma 

descontinuidade na evolução do processo de aprendizagem dos anos iniciais para as finais. Os 

resultados evoluem em velocidades distintas. As séries finais apresentam crescimento mais 

lento, ficando, porém, dentro da meta prevista. 

Apesar disso, os números ainda são muito inferiores a média dos países da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne as 30 

nações mais desenvolvidas do planeta, que apresentam média 6,0.  A proposta é que todas as 

escolas do país cheguem a esse patamar até 2021. 



As informações fornecidas pelos resultados do Ideb, assim como os de outras 

avaliações, permitem ter uma referência para analisar as estratégias didáticas usadas na escola 

e servem de indicador, para que o município possa monitorar as políticas públicas e auxiliar 

na definição de metas de qualidade para as escolas. 

Para a escola, a análise dos resultados serve de pauta para o replanejamento do seu 

projeto político-pedagógico. 

Ademais, os indicadores apontam que a maior parte dos alunos dos anos finais do 

ensino fundamental da rede pública de Diamantina não desenvolveram as competências 

básicas planejadas para esta etapa da escolarização básica. 

 

 TABELA 11 – Taxas de rendimento – Anos Finais do Ensino Fundamental 

Ano Taxa de Aprovação Taxa de Reprovação Taxa de Abandono 

2007 73,6 19,6 6,8 

2008 76,6 16,3 7,1 

2009 78,6 15,4 6,0 

2010 83,3 15,0 1,7 

2011 83,0 14,0 3,0 

2012 83,8 10,5 3,7 

2013 86,1 10,8 3,1 

Fonte: MEC/INEP/Deed/CSI 

 

Evidencia-se na tabela o crescimento das taxas de aprovação, porém sem grandes 

saltos: de 73,6% de alunos aprovados em 2007 para 86,1%, em 2013.  

Outro dado mensurado revela que 3,1% dos alunos abandonam a escola antes da 

conclusão da segunda etapa do ensino fundamental.  

O desempenho em termos da redução das taxas de reprovação pode ser explicado 

também pela adoção da progressão parcial nas escolas públicas. Contudo, se comparadas ao 

desempenho dos alunos dos anos iniciais, as taxas de reprovação são mais altas nos anos 

finais do ensino fundamental. 

Como visto, as taxas de repetência, de abandono escolar e de distorção idade-série 

fazem com que os estudantes levem muito mais tempo para concluir o ensino fundamental e 

cheguem ao ensino médio com atraso e idade mais elevada. Somadas as taxas de evasão e 

repetência, quase 15% dos alunos não obtêm êxito nessa fase de escolarização. 



TABELA 12 – Porcentagem de alunos do 9º ano do Ensino Fundamental com pontuação 

acima do nível considerado adequado na Prova Brasil 

Ano Português Matemática 

2005 18,3 10,2 

2007 18,3 12,4 

2009 33,4 17,9 

2011 31,2 17,4 

2013 31,9 19,4 

Fonte: MEC/INEP – Prova Brasil/Saeb/Preparação: Todos Pela Educação 

 

Como dito, os resultados ideb são um dos indicadores da qualidade do ensino 

público. Eles permitem avaliar se os alunos desenvolveram as competências básicas previstas 

para aquele ano de escolaridade. 

O que se verifica, a partir dos dados da tabela 12, é que a disciplina de português 

apresenta maior proficiência tanto nos anos iniciais quanto nos anos finais do ensino 

fundamental. 

Outro indicador refere-se à taxa de alunos com pontuação adequada na Prova Brasil, 

31,9%, em português e 19,4%, em matemática. Esse dado permite inferir que apenas uma 

pequena parcela dos alunos revela o domínio das capacidades básicas, no final do ensino 

fundamental. 

TABELA 13 – Taxas de rendimento – Ensino Médio 

Ano Taxa de Aprovação Taxa de Reprovação Taxa de Abandono 

2007 80,8 10,4 8,8 

2008 77,6 15,2 7,2 

2009 83,6 7,3 9,1 

2010 83 11,6 5,4 

2011 81,2 13,4 5,4 

2012 83,0 10,0 7,0 

2013 78,6 11,7 9,7 

Fonte: MEC/INEP/Deed/CSI 

 

Em termos de qualidade, o ensino médio é a etapa da educação básica que apresenta 

números mais preocupantes. As taxas de aprovação e reprovação no ensino médio confirmam 

esse problema, já que são negativas, se comparadas às taxas do ensino fundamental. Em 2013, 



a taxa de aprovação no ensino médio foi de 78,6%; a de reprovação, 11,7%. Percebe-se que a 

taxa de aprovação em 2013 foi inferior às registradas no período de 2009 a 2012. 

É também no ensino médio que se apresenta a maior taxa de abandono, o que permite 

inferir que há um problema de fluxo ao longo do ensino fundamental, que dificulta a 

conclusão dessa etapa da educação básica e a continuidade dos estudos. 

Houve um acréscimo na taxa de evasão em 2013, se comparadas às taxas dos anos 

anteriores. Os altos índices de abandono, 9,7% em 2013, são resultado de fatores como falta 

de acesso à escola dos alunos da zona rural pela irregularidade e qualidade do transporte 

escolar, ausência de propostas pedagógicas mais motivadoras e com ênfase na multi e na 

interdisciplinaridade, gravidez na adolescência, trabalho precoce, carência de professores e 

falta de financiamento para melhoria da rede física das escolas. 

Esses dados apontam a necessidade de ações voltadas para a melhoria do fluxo 

escolar, já que, em muitos casos, o abandono está relacionado à reprovação e ao fracasso 

escolar. O baixo desempenho de aprendizagem revelado no ensino fundamental é um dos 

fatores que justificam o insucesso do aluno nessa última etapa da educação básica. 

 

4.2.1.7 - EJA Integrada à Educação Profissional 

Ao longo das duas últimas décadas, as principais linhas de ação no plano das 

políticas educacionais para o ensino de jovens e adultos se concentraram em duas frentes: na 

reformulação do currículo, no sentido de adequá-lo às disposições da LDB, e no 

fortalecimento da educação profissional de nível técnico. 

A discussão em torno do currículo está relacionada a um debate recorrente no Brasil: 

a definição da identidade do ensino para esta faixa etária – formar para a vida ou para o 

trabalho. 

A segunda linha de ação das políticas educacionais, o fortalecimento da educação 

profissional de nível técnico, tem sido usada como estratégia para habilitar o egresso da 

educação de jovens e adultos para o mercado de trabalho e também para tornar essa etapa de 

ensino mais significativa para o adolescente, A Lei de Diretrizes e Bases estabelece que a 

educação profissional deve estar integrada às distintas formas de educação, ao trabalho, à 

ciência e à tecnologia. 

 

 

 



GRÁFICO 26 – Percentual de matrículas de educação e jovens e adultos na forma 

integrada à educação profissional 

      Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013 

 

No município de Diamantina, até 2013, não houve a oferta da educação e jovens e 

adultos na forma integrada à educação profissional. Nas demais esferas governamentais, as 

taxas são muito baixas, sinalizando que a proposta ainda é recente. 

A expectativa é aumentar consideravelmente os números da educação profissional 

técnica, a partir da implantação do campus do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais – 

IFNMG, a partir de 2015. 

A instalação do IFNMG possibilitará a elevação da escolaridade dos jovens e 

adultos, buscando atender ao contingente de cidadãos cerceados do direito de acesso a uma 

formação profissional de qualidade, por meio da oferta cursos técnicos do Programa Nacional 

de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica, na modalidade de Educação 

de Jovens e Adultos (PROEJA). 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2.1.8 - Educação Profissional 

 

TABELA 14 – Matrículas de Educação Profissional Técnica total e por forma de 

articulação com o Ensino Médio 

Ano Total Integrada Concomitante Subsequente 

2007 0 0 0 0 

2008 0 0 0 0 

2009 0 0 0 0 

2010 203 0 67 136 

2011 64 0 0 64 

2012 0 0 0 0 

2013 0 0 0 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 

Os dados apresentados na tabela 14 registram as matrículas na Educação Profissional 

Técnica, em concomitância e subsequência, ao Ensino Médio. 

A proposta de integrar a Educação Profissional Técnica ao Ensino Médio é recente 

no Brasil e, por consequência, também neste município. Por essa razão, apresentaremos as 

oportunidades que se abrem, para que o município possa cumprir a meta de elevar a 

escolaridade média da população e oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de 

jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação 

profissional. 

Uma das possibilidades de ampliação das matrículas de educação de jovens e 

adultos, na forma integrada à educação profissional é o Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) criado pelo Governo Federal, em 2011, por meio da 

Lei nº 11.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos 

de educação profissional e tecnológica no país, além de contribuir para a melhoria da 

qualidade do ensino médio público. 

O Pronatec busca ampliar as oportunidades educacionais e de formação profissional 

qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de transferência de renda. 

Os cursos, financiados pelo Governo Federal, são ofertados de forma gratuita por 

instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e das redes 

estaduais, distritais e municipais de educação profissional e tecnológica. Também são 



ofertantes as instituições do Sistema S, como o SENAI, SENAT, SENAC e SENAR. As 

instituições do Sistema S não são públicas, mas recebem subsídios do governo.  

 A partir de 2013, as instituições privadas, devidamente habilitadas pelo Ministério 

da Educação, também passaram a ser ofertantes dos cursos do Programa. 

Neste ano, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC) oferece em 

Diamantina os cursos privados de formação profissional em Técnico em Enfermagem e 

Técnico em Segurança do Trabalho para a população diamantinense e cidades circunvizinhas. 

As novas perspectivas para essa etapa de ensino neste município se consubstanciam 

num ensino que associa os conhecimentos gerais e profissionais, como também auxiliam na 

verticalização da educação básica à educação profissional e educação superior, possibilitando 

aos discentes a ampliação de oportunidades e escolhas. 

Nesse cenário, 2014, o Polo EAD de Diamantina vinculado ao IFNMG oferece os 

cursos de formação inicial em nível técnico, na modalidade à distância, denominado 

ProFuncionários, um programa que visa à formação dos profissionais, em efetivo exercício na 

escola, em habilitação compatível com a atividade que exerce na escola.  A formação em 

nível técnico de todos os funcionários é uma condição importante para o desenvolvimento 

profissional e aprimoramento no campo do trabalho e, portanto, para a carreira. 

Cada uma das habilitações do Profuncionário é composta por 16 módulos: seis da 

Formação Pedagógica e dez da Formação Específica. Um módulo equivale a 60 horas. Assim, 

tem-se 360 horas no eixo da Formação Pedagógica e 600 horas no eixo da Formação 

Específica, perfazendo um total de 960 horas. Essas 960 horas dos módulos somam-se a 300 

horas no eixo da Prática Profissional Supervisionada (relacionadas com os estudos dos 

módulos), totalizando 1.260 horas de curso. 

Os cursos oferecidos são: Multimeios Didáticos, Secretaria Escolar e Alimentação 

Escolar, com um total de 87 alunos frequentes. 

No mesmo Polo EAD, estão sendo ofertados os cursos SAT para formação 

profissional em Agente Comunitário e de Saúde, Hospedagem e Transações imobiliárias, com 

um total de 55 estudantes. 

 

 

 

 

 

 



TABELA 15 – Matrículas de Educação Profissional Técnica por rede 

Ano Total Pública Privada 

2007 0 0 0 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 203 161 42 

2011 0 0 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 

Do total de 203 matrículas na Educação Profissional em 2010, 161 ocorreram na rede 

pública. A tendência é que as taxas de matrículas na Educação Profissional sejam majoradas, 

a partir de 2015, com a expansão do IFNMG, que propõe novos cursos para Diamantina, na 

tentativa de vencer os determinantes ambientais e sociopolíticos que atuam como fatores 

geradores dos baixos indicadores de desenvolvimento social. 

 

TABELA 16 – Matrículas de Educação Profissional Técnica por localidade 

Ano Total Urbana Rural 

2007 0 0 0 

2008 0 0 0 

2009 0 0 0 

2010 203 203 0 

2011 64 64 0 

2012 0 0 0 

2013 0 0 0 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 

 De acordo com as informações da tabela, a oferta de matrículas nesta modalidade de 

ensino ocorre na área urbana. Para ampliar as oportunidades de ingresso à educação 

profissional da população residente na área rural, onde comprovadamente os indicadores 

socioeducacionais são mais baixos, será preciso que o município planeje ações que 

corroborem para que essa parcela da população. 

 



4.2.2 - Superação das Desigualdades e a Valorização das Diferenças 

 

4.2.2.1 - Educação Especial / Inclusiva  

A nova gestão do sistema educacional exige que o município assuma o compromisso 

de assegurar o acesso das pessoas com deficiência a um sistema educacional inclusivo em 

todos os níveis e de adotar medidas que garantam as condições para sua efetiva participação, 

de forma que não sejam excluídas do sistema educacional em razão da deficiência. 

 A inclusão educacional é um direito constitucional do aluno (Emenda Constitucional 

nº. 59 alterou o art. 211 da Constituição Federal) e requer mudanças na concepção e nas 

práticas de gestão, de sala de aula e de formação de professores, para a efetivação do direito 

de todos à escolarização. No contexto das políticas públicas para o desenvolvimento inclusivo 

da escola se insere a organização das salas de recursos multifuncionais, com a 

disponibilização de recursos e de apoio pedagógico para o atendimento às especificidades dos 

alunos público alvo da educação especial matriculados no ensino regular. 

 Fundamentada nos marcos legais e princípios pedagógicos, da igualdade de 

condições de acesso à participação em um sistema educacional inclusivo, a Política Nacional 

de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008) define a Educação 

Especial como modalidade de ensino transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, que 

disponibiliza recursos e serviços e o atendimento educacional especializado, complementar ou 

suplementar, aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação no ensino regular. 

Em 2008, o Decreto nº 6.571 institui no, âmbito do Fundeb, o duplo cômputo da 

matrícula dos alunos público alvo da educação especial, uma em classe comum da rede 

pública de ensino e outra no atendimento educacional especializado (AEE).  

O Conselho Nacional de Educação, por meio da Resolução CNE/CEB nº 4/2009, 

estabelece as Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na 

Educação Básica, definindo que:  

Art. 5º - O AEE é realizado, prioritariamente, nas salas de recursos multifuncionais 

da própria escola ou em outra de ensino regular, no turno inverso da escolarização, 

não sendo substitutivo às classes comuns, podendo ser realizado, em centro de 

atendimento educacional especializado de instituição especializada da rede pública 

ou de instituição especializada comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins 

lucrativos, conveniadas com a secretaria de educação ou órgão equivalente dos 

estados, do Distrito Federal ou dos municípios. 

 

A concepção da educação inclusiva compreende o processo educacional como um 

todo, pressupondo a implementação de uma política estruturante nos sistemas de ensino que 



altere a organização da escola, de modo a superar os modelos de integração em escolas e 

classes especiais. A escola deve cumprir sua função social, construindo uma proposta 

pedagógica capaz de valorizar as diferenças, com a oferta da escolarização nas classes 

comuns do ensino regular e do atendimento as necessidades específicas dos seus alunos. Essa 

concepção está expressa nas Diretrizes Nacionais da Educação Básica, instituídas pela 

Resolução CNE/CEB nº 4/2010, conforme disposto no seu art. 1º: 

 § 1º - Os sistemas de ensino devem matricular os estudantes com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas classes 

comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado (AEE), 

complementar ou suplementar à escolarização ofertado em sala de recursos 

multifuncionais ou em centros de AEE da rede pública ou de instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos.  

 

Portanto, todos os alunos público alvo da educação especial devem ser matriculados 

nas classes comuns, em uma das etapas, níveis ou modalidade da educação básica, sendo o 

atendimento educacional especializado – AEE ofertado no turno oposto ao do ensino regular. 

De acordo com o art. 5° da Resolução CNE/CEB n.° 2, de 11 de setembro de 2001, 

consideram-se educandos com necessidades educacionais especiais os que, durante o processo 

educacional, apresentarem: I – dificuldades acentuadas de aprendizagem ou limitações no 

processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, 

compreendidas em dois grupos: a) aquelas não vinculadas a uma causa orgânica específica, b) 

aquelas relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências, II - dificuldades de 

comunicação e sinalização diferenciadas dos demais alunos, demandando a utilização de 

linguagens e códigos aplicáveis, III – altas habilidades/superdotação, grande facilidade de 

aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e atitudes.          

As tabelas, a seguir, apresentam os dados sobre o atendimento ao aluno com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação nas 

classes comuns do ensino regular e no atendimento educacional especializado (AEE), no 

município de Diamantina. 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO  27 – Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta a 

escola 

        Fonte: Censo Populacional - 2010 

 

As informações do gráfico permitem inferir que a 87,5% da população com 

diagnóstico de deficiência está matriculada nas redes de ensino, seja em classes comuns, 

exclusivas ou especiais. 

No entanto, é preciso analisar os dados de forma reticente e reflexiva, considerando 

que o gráfico refere-se aos jovens recenseados com laudo médico que ateste a deficiência, ou 

seja, não foi mensurada a população na faixa etária de escolarização obrigatória, que não teve 

acesso ao diagnóstico clínico. 

A ação inicial deve corroborar para que o município viabilize a definição do laudo 

médico. 

Para a análise das ações relacionadas à infraestrutura, tomemos por base o número de 

matrículas e o número de escolas que possuem as salas de recursos multifuncionais para o 

atendimento educacional especializado, tendo como referência o ano mais recente, 2013. 

Nesse ano, o Censo escolar registrou 121 matrículas em escolas de educação especial 

e 150 em classes comuns, totalizando 271 matrículas. 

Nesse mesmo período, apenas 3 escolas  possuíam sala de recursos multifuncionais, 

sendo que em  uma delas a sala está inativa.  

A rede municipal de ensino está recebendo do MEC os mobiliários, materiais 

didáticos, recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos para a 



instalação de 11 salas de recursos. Inicialmente, duas salas serão instaladas, sendo uma na 

Escola Municipal de Maria Nunes, na localidade rural de mesmo nome e outra, na Escola 

Municipal João Antunes de Oliveira. A primeira foi selecionada devido à existência de 

demanda a ser atendida e a segunda, pela localização central na sede do município, 

favorecendo o acesso dos alunos de outras escolas da rede de ensino às salas de recursos 

multifuncionais. 

Ambas passarão por reforma para adequação do espaço em que funcionarão as salas 

de recursos multifuncionais. 

Fica evidenciada a necessidade de ampliar a instalação das salas de recursos 

multifuncionais com a infraestrutura apropriada. Para isso, conforme dispõe a Resolução 

CNE/CEB nº 4/2009, art. 10º, o Projeto Político Pedagógico - PPP da escola de ensino regular 

deve institucionalizar a oferta do AEE, prevendo na sua organização: 

I - Sala de recursos multifuncionais: espaço físico, mobiliários, materiais didáticos, 

recursos pedagógicos e de acessibilidade e equipamentos específicos; 

II - Matrícula no AEE de alunos matriculados no ensino regular da própria escola ou 

de outra escola; 

III - Cronograma de atendimento aos alunos; 

IV - Plano do AEE: identificação das necessidades educacionais específicas dos 

alunos, definição dos recursos necessários e das atividades a serem desenvolvidas; 

V - Professores para o exercício do AEE; 

VI - Outros profissionais da educação: tradutor intérprete de Língua Brasileira de 

Sinais, guia-intérprete e outros que atuem no apoio, principalmente ás atividades de 

alimentação, higiene e locomoção; 

VII - Redes de apoio no âmbito da atuação profissional, da formação, do 

desenvolvimento da pesquisa, do acesso a recursos, serviços e equipamentos, entre outros que 

maximizem o AEE. 

Para fins de planejamento, acompanhamento e avaliação dos recursos e estratégias 

pedagógicas e de acessibilidade, utilizadas no processo de escolarização, a escola instituirá a 

oferta do atendimento educacional especializado, contemplando na elaboração do PPP 

aspectos do seu funcionamento, tais como:  

a) Carga horária para os alunos do AEE, individual ou em pequenos grupos, de 

acordo com as necessidades educacionais específicas; 

 b) Espaço físico com condições de acessibilidade e materiais pedagógicos para as 

atividades do AEE; 



c) Professores com formação para atuação nas salas de recursos multifuncionais;  

d) Profissionais de apoio às atividades da vida diária e para a acessibilidade nas 

comunicações e informações, quando necessário; 

e) Articulação entre os professores da educação especial e do ensino regular e a 

formação continuada de toda a equipe escolar; 

f) Participação das famílias e interface com os demais serviços públicos de saúde, 

assistência, entre outros necessários;  

g) Oferta de vagas no AEE para alunos matriculados no ensino regular da própria 

escola e de outras escolas da rede pública, conforme demanda;  

h) Registro anual no Censo Escolar MEC/INEP das matriculas no AEE. 

O diagnóstico feito nas escolas municipais revelou que as escolas com PPP 

elaborado não previram, nesse documento, a forma de atendimento educacional especializado. 

A Gerência de Educação Inclusiva do município, órgão recém-criado, tem orientado 

as escolas acerca de ações pertinentes para otimização do atendimento educacional 

especializado nas escolas da rede municipal. 

Na rede municipal, foram contabilizadas 55 (cinquenta e cinco) matrículas de alunos 

com deficiência transtornos globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação. São 

05 (cinco) professores de apoio no quadro de pessoal das escolas públicas da rede municipal 

de ensino. 

Esse dado reforça a constatação de que será preciso implantar novas salas de recursos 

multifuncionais na rede municipal para universalizar o atendimento e garantir o princípio da 

equidade. Os desafios implicados na ampliação desses expressivos avanços envolvem a 

continuidade de investimentos na formação de educadores, no aprimoramento das práticas 

pedagógicas, na acessibilidade arquitetônica e tecnológica, na construção de redes de 

aprendizagem, no estabelecimento de parcerias entre os atores da comunidade escolar e na 

intersetorialidade da gestão pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TABELA 17 – Porcentagem de matrículas de alunos com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação por tipo de classe 

Ano 
Total Rede Pública Rede Privada 

Classes 

Especiais 

Escolas 

Exclusivas 

Classes 

Comuns 

Classes 

Especiais 

Escolas 

Exclusivas 

Classes 

Comuns 

Classes 

Especiais 

Escolas 

Exclusivas 

Classes 

Comuns 

2007 0,0% 82,2% 17,8% 0,0% 74,5% 25,5% 0,0% 99,1%    0,9% 

2008 0,0% 70,9% 29,1% 0,0% 56,6% 43,4% 0,0% 100% 0% 

2009 0,0% 67,1% 32,9% 0,0% 50% 50% 0,0% 95,8% 4,2% 

2010 0,0%       62,4% 37,6% 0,0% 44,4% 55,6% 0,0% 95,8% 4,2% 

2011 0,0% 56,8% 43,2% 0,0% 43% 57% 0,0% 98,4% 1,6% 

2012 0,0% 51,9% 48,1% 0,0% 40,7% 59,3% 0,0% 91,4% 8,6% 

2013 0,0% 44,6% 55,4% 0,0% 34,1% 65,9% 0,0% 87% 13% 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 

Os dados referentes às matrículas de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento, altas habilidades/superdotação mostram dois apontamentos: a) a maioria 

dos alunos está matriculada em escolas que ofertam exclusivamente a educação especial; b) 

há uma ascendência positiva de matrículas na rede regular de ensino. 

Para uma análise mais precisa da oferta e prospecção de atendimento no município 

de Diamantina, retomemos a meta 4 do Plano Nacional de Educação  que propõe a 

universalização de 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, para a população de 4 a 17 anos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.  

Considerando que até o início do século 21, o sistema educacional brasileiro abrigava 

dois tipos de serviços: a escola regular e a escola especial - ou o aluno frequentava uma, ou a 

outra. Na última década, nosso sistema escolar modificou-se com a proposta inclusiva e com a 

adoção da escola regular, que acolhe todos os alunos, apresenta meios e recursos adequados e 

oferece apoio àqueles que encontram barreiras para a aprendizagem. 

O desafio para este município será garantir o acesso a todos os alunos com 

deficiência e altas habilidades nas escolares regulares. Para esta finalidade, será necessário 

propor adequação na rede física das escolas, com observância dos padrões nacionais de 



acessibilidade, criação e equipagem de salas de recursos multifuncionais e acesso às oficinas 

pedagógicas. 

Conforme a tabela 17, a rede pública do município de Diamantina recebeu nas 

classes comuns, em 2013, 65,90% das matrículas de alunos com deficiência transtornos 

globais do desenvolvimento, altas habilidades/superdotação, um total de 143 alunos. As 

classes que ofertam exclusivamente a educação especial receberam 74 matrículas, nesse 

mesmo ano, segundo dados do Censo Escolar. Já as escolas particulares de Diamantina 

registraram 7 matrículas em 2013, 13% do total, o que significa que essas redes de ensino 

estão propensas a receber esse aluno nas classes regulares comuns. 

Importa ressaltar, ainda, que o art. 3º da Emenda Constitucional nº. 59 alterou o art. 

211 da Constituição Federal, garantindo em seu § 3º que: “A distribuição dos recursos 

públicos assegurará prioridade ao atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que 

se refere a universalização, garantia de padrão de qualidade e equidade, nos termos do plano 

nacional de educação." 

 

4.2.3 - Elevação da escolaridade / diversidade 

Um das metas do Plano Nacional de Educação é corrigir as desigualdades históricas, 

entre ricos e pobres, entre brancos e negros, entre a cidade e o campo. Entretanto, a conquista 

dessa meta não pode se restringir ao atingimento do número. Para reduzir, de fato, a 

desigualdade, é preciso que a educação oferecida a toda população adquira os mesmos e 

melhores padrões de qualidade. 

A meta é aumentar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, alcançando, em 

até dez anos, a média de 12 anos de estudo para as populações do campo e dos 25% mais pobres; 

além disso, igualar a escolaridade média entre negros e não-negros. 

Para isso, será preciso implantar políticas públicas que considerem a territorialidade, 

a participação das comunidades e a articulação entre os órgãos públicos. Uma das iniciativas é 

a ampliação do uso de materiais didáticos específicos para a realidade dos alunos do campo e 

dos alunos das escolas localizadas em áreas remanescentes de quilombos. 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 28 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos 

 

      Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 

                  Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 

  

Dos dados observados no quantitativo de anos de escolaridade da população adulta, 

fora da faixa de escolarização obrigatória, evidencia-se que a média de escolarização é 9 anos, 

abaixo dos 12 anos contabilizados no percurso do ingresso no 1ª ano do ensino fundamental 

até a conclusão do ensino médio. 

Trata-se da população que não teve acesso à escolarização na idade adequada ou que 

evadiu da escola.  

Em 2010, 51,33% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o 

ensino fundamental e 36,48%, o ensino médio. 

A população deste município tem, em média, 9 anos de escolarização. Já, a população 

residente no campo tem a média mais baixa de escolaridade, 6 anos. Em relação à raça, os 

negros também estão em situação menos favorável que os brancos. 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 29 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente em área 

rural 

      Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 

                 Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 
 

A tendência de atraso escolar é mais incidente na população residente na área rural, 

como evidenciado no gráfico acima. Os índices de Diamantina se equiparam aos do Vale do 

Jequitinhonha, como já dito, região com baixos indicadores sociais. A dificuldade de acesso à 

escola, acrescida de baixa renda, gravidez na adolescência, inserção precoce no trabalho, são 

fatores que corroboram para o atraso escolar. 

Para atender adolescentes e jovens que vivem no campo, há o programa ProJovem 

Campo – Saberes da Terra, que oferece escolarização e qualificação profissional a 

agricultores familiares de 18 a 29 anos que não concluíram o ensino fundamental, seguindo 

uma metodologia adequada à realidade deles. 

Cabe ao município criar os canais para divulgação dos programas, bem como realizar 

busca ativa desses alunos.   

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 30 – Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residente entre os 

25% mais pobres 

 

     Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 

                Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 

 

Ao analisar indicadores de escolarização e frequência à escola da população adulta, 

verifica-se que os estudantes que trabalham apresentam taxas mais baixas que os não 

ocupados. 

Esse dado indica que o trabalho interfere no rendimento e na permanência dos 

estudantes. Uma parte significativa dos adolescentes brasileiros, em especial os de famílias de 

baixa renda, ingressa precocemente no mundo do trabalho.  

A população mais pobre tem 7,4 anos de escolarização. A questão da renda é um fator 

importante de exclusão escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GRÁFICO 31 – Razão entre a escolaridade média da população negra e da população 

não negra de 18 a 29 anos 

 

      Fonte: Estado e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013 

                 Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional – 2010 

 

A comparação da média de escolarização entre as duas raças/etnias evidencia que a 

escolarização média da população da população não negra é 85,5% maior que a população 

negra. Trata-se de uma distorção histórica que precisa ser corrigida. 

No município, há quatro escolas localizadas em áreas remanescentes de quilombos: 

Escola Municipal de Covão, Escola Municipal de Algodoeiro, Escola Municipal de Vargem 

do Inhaí e Escola Municipal de Quartel do Indaiá. Essas escolas estão inseridas em contextos 

socioeconômicos muito baixos. 

Ampliar os investimentos, melhorar o fluxo escolar, mudar a organização e o 

currículo são alguns dos desafios que devem ser enfrentados para mudar o atual cenário de 

exclusão, de forma a garantir o direito à conclusão da educação básica para todos.  

 

4.2.4 - Valorização dos Profissionais da Educação 

 

4.2.4.1 - Formação dos Professores 

A formação docente surge como uma dimensão essencial para que os desafios que se 

impõem neste documento sejam superados. 

 



TABELA 18 – Porcentagem de professores da Educação Básica com curso superior 

Ano Com superior Sem licenciatura Com licenciatura 

2007 79% 5,10%     73,90% 

2008 78,30% 5,20% 73% 

2009 76,70% 4,80% 72% 

2010 76,10% 4,20% 71,90% 

2011 79,20% 5,10% 74,10% 

2012 77,10% 4,10% 73,10% 

2013 80% 4,80% 75,20% 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 

O quadro mostra uma estagnação no número de professores habilitados para o 

exercício da função, apesar das políticas públicas de ampliação de vagas nas universidades, 

facilidade de acesso e permanência no ensino superior e as políticas de valorização na 

carreira.  

Em relação à formação de todos os professores que atuam na educação básica, em 

todas as redes, verifica-se que 80% têm curso superior, o nível exigido pela legislação para 

lecionar na educação básica, sendo que 75,20 % têm diploma de Licenciatura. Esses índices 

evidenciam que houve um pequeno avanço no sentido de cumprir as determinações da LDB 

de 1996. “A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, 

em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de 

educação (..)." (Redação dada pela Lei nº 12.796, de 2013). 

Do total de professores que atuam na educação básica, 4,80% não têm formação 

compatível com a disciplina que lecionam. 

Pode-se inferir com os dados acima que a instituição do Plano de Carreira, elaborado 

pelas redes de ensino, em observância à Lei n° 11.738, que instituiu o piso salarial 

profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, não 

produziu grandes efeitos na formação do docente.  

Nos últimos anos, além do currículo e da educação profissional, outra linha de ação 

vem ganhado força no plano das políticas educacionais: o investimento em formação dos 

professores. Iniciativas como o programa Pró-Licenciatura (2005), a Universidade Aberta do 

Brasil (2006) e o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (Parfor), de 

2009, são exemplos de programas nesse sentido. 



Todos eles têm, entre seus objetivos, formar professores de Licenciatura para os anos 

finais do ensino fundamental e o ensino médio fazendo frente a um cenário em que, segundo 

estimativas do MEC, cerca de 500 mil professores em atuação nessas etapas não têm 

formação compatível com a área em que lecionam, especialmente em exatas e biológicas. 

 

TABELA 19 – Porcentagem de professores que tem licenciatura na área em que atuam 

 

Ano 

Ensino Fundamental - Anos Finais Ensino Médio 

 

Superior 

 

Licenciatura 

Licenciatura 

na área em 

que atua 

Superior Licenciatura 

Licenciatura 

na área em 

que atua 

2009 63% 34,60% 15,70% 93,50%         46,40% 21,40% 

2010 66,40% 46,40% 25,20% 89,20%   55,40% 38,70% 

2011 67% 62,30% 36,50% 95,10% 86,50% 59,20% 

2012 68,50% 62,50% 35,60% 95,60% 85,90% 60,40% 

2013 73,50% 66,10% 35,40% 92,90% 79,60% 57,80% 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 

 

Tomando com referência o ano mais recente, 2013, os dados evidenciam que 

35,40,% dos professores que atuam nos anos finais do ensino fundamental são inabilitados 

para a docência. No ensino médio, os números são superiores já que 57,80% dos docentes 

possuem habilitação específica na área em que atuam. 

No entanto, nessa etapa da escolarização básica, ainda persiste a desigualdade da 

distribuição da qualificação entre as disciplinas. Considerando os dados do município de 

Diamantina, especificadamente, no ensino médio (Inep - 2013), a disciplina mais crítica é 

Artes, em que nenhum professor tem formação específica. Dos docentes de Física, apenas 

11,1% têm formação específica. De Filosofia, 27,3%, Geografia, 38,1% e a disciplina de 

Química tem aproximadamente 40% de professores com formação específica. As disciplinas 

com maior índice de licenciados são história com 95,2%, seguida da disciplina de português, 

com 87,5% de professores com formação específica. A disciplina de Educação física é 

ministrada por 80% de docentes habilitados. 

 A otimização dos percentuais em algumas disciplinas deve-se à oferta de cursos de 

licenciatura pela Faculdade interdisciplinar em Humanidades - UFVJM, com início em 2009 e 

pela faculdade privada (UNOPAR).  



 Outra forma de acesso à educação superior dá-se por meio dos Polos de Educação à 

Distância – EAD. Em Diamantina, a UFVJM, em regime de colaboração com o município, 

oferta cursos de graduação na modalidade à distância.  

Atualmente, no polo EAD de Diamantina, 10 alunos cursam Licenciatura em 

Matemática. A previsão é que, até abril de 2015, sejam ofertadas as seguintes licenciaturas: 

Física, Química e Matemática; e pela Universidade de Lavras – UFLA, o curso de Pedagogia.    

Em 2013, uma articulação entre os Estados e o Distrito Federal, responsáveis por 

cerca de 80% da oferta de ensino médio no Brasil, e o governo federal resultou no Pacto 

Nacional pelo Fortalecimento do Ensino Médio. O foco é na formação continuada dos 

docentes, que recebem bolsas de 200 reais por mês, pagas pelo governo federal, para se 

dedicar ao estudo individualmente ou em grupo na escola, durante sua jornada de trabalho. 

 

4.2.4.2 - Formação Continuada e Pós-Graduação 

 

GRÁFICO 32 – Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato 

sensu ou stricto sensu 

      Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013 

 

A informação, obtida a partir da análise do gráfico, mostra que apenas 22,7% dos 

professores da educação básica de todas as redes de ensino possuem pós-graduação.                 



Consideradas as facilidades de acesso ao curso de pós-graduação, com a 

interiorização das instituições superiores e a oferta do curso na modalidade à distância, o 

índice fica abaixo do esperado. 

A deficiência na formação inicial de nossos docentes é um dos grandes entraves na 

melhoria da qualidade da educação. Nesse sentido, a formação continuada representa um 

grande aliado, na medida em que possibilita que o professor supra lacunas na sua formação 

inicial, ao mesmo tempo em que se mantém em constante aperfeiçoamento em sua atividade 

profissional. 

Diante desse quadro, será necessário adequar o estatuto dos servidores e os planos de 

carreira para incentivar a matrícula e frequência nos cursos, divulgar a oferta de cursos 

presenciais e à distância e garantir as instalações e funcionamento dos polos EAD. Essa meta 

só será cumprida pelo município, caso se estabeleçam parcerias entre os entes federados, em 

especial, que haja maior proximidade entre a administração municipal e as instituições 

formadoras: universidade, instituto federal e faculdades privadas. 

Outro informação que é possível inferir, a partir da análise dos dados (ver tabela 20), 

que há poucos professores com título de mestrado e nenhum com doutorado atuando na 

educação básica.  

Esse fenômeno é resultante da política salarial, prevista nos planos de carreira, que 

não consegue garantir a permanência de mestres e doutores na educação básica. Com a nova 

titulação, esses aspiram a outros níveis e são atraídos pelo mercado de trabalho com propostas 

salariais mais vantajosas. 

 

TABELA 20 – Porcentagem de professores da educação básica com pós - graduação por 

tipo de graduação 

Ano Total Especialização Mestrado Doutorado 

2007 19,60% 0,0% 0,4% 0 % 

2008 23,30% 23,30% 0,40% 0% 

2009 22,30% 22,30% 0,20% 0% 

2010 25,30% 25,30% 0,50% 0% 

2011 22,40% 22,40% 0,50% 0% 

2012      21% 21% 0,60% 0% 

2013   22% 22% 0,90% 0% 

Fonte: MEC/Inep/DEED/Censo Escolar / Preparação: Todos Pela Educação 



Um dos fatores que obstaculizam a qualidade do ensino público é a formação 

deficitária do professor no ensino superior. Mudar essa realidade garante que os profissionais 

estejam mais qualificados para o mercado de trabalho, inclusive aqueles ligados à educação. 

Respeitada a sua área de competência, o município pode contribuir para ampliar a 

formação de mestres e doutores, visto que, para garantir um ensino superior de qualidade, é 

preciso ter um bom quadro de profissionais dando aulas. 

Aumentar a quantidade de mestres e doutores dando aula nas universidades e 

faculdades brasileiras, inclusive no setor privado, é um desafio para garantirmos o melhor 

aprendizado para os alunos. 

 

4.2.4.3 - Remuneração do Magistério 

A rede municipal de ensino possui 484 servidores. Desses 159 técnico-

administrativos em educação, com jornada de trabalho de 30 horas semanais. O quadro do 

magistério é composto por 334 profissionais. 

 O regime de trabalho dos professores é de 30 horas semanais, incluído nesse 

cômputo 10 horas semanais (1/3) para a realização de atividades extraclasse, em observância 

à Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008 que instituiu o piso salarial profissional nacional para 

os profissionais do magistério público da educação básica. Os supervisores pedagógicos 

cumprem uma jornada de 40 horas semanais. 

No que diz respeito à melhoria de remuneração, o salário dos profissionais do 

magistério responde por mais da metade dos custos da rede de ensino. Os recursos recebidos 

do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais da Educação (Fundeb) têm sido investidos em sua integralidade para o 

pagamento dos salários, sendo necessário aplicar, mensalmente, os recursos da parcela dos 

25% para pagamento dos servidores técnico-administrativos A folha mensal de salários atinge 

o patamar de R$ 900 mil por mês. A previsão de transferência dos recursos do fundo para o 

município, neste ano de 2015, é 9,7 milhões. 

Nesse cenário, qualquer previsão de aumento salarial para o magistério será 

precedida de planejamento e cautela, de forma a não comprometer o orçamento. 

O cumprimento da meta de valorização dos profissionais do magistério das redes 

públicas de educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais 

profissionais com escolaridade equivalente, até o final 2020, é um desafio, face às finanças do 

município. Será necessário ampliar de forma significativa os recursos públicos com educação. 



De acordo com dados do Anuário Brasileiro de Educação Básica de 2014, publicado 

pelo movimento Todos Pela Educação, atualmente um professor com graduação em nível 

superior no Brasil recebe, em média, 51,7% do salário de outro profissional com a mesma 

formação. 

Ademais, a proposta é estimular a dedicação exclusiva à docência, ação que tem 

impacto na qualidade da educação, mas que exigirá aumento do investimento público em 

educação.  

 

GRÁFICO 33- Remuneração média dos professores de Diamantina de 2010 a 2014. 

 

      Fonte: Prefeitura Municipal de Diamantina - PCCV 

 

O Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos que rege a política remuneratória dos 

profissionais da educação, previu uma revisão anual da remuneração básica do professor, no 

período de 2010 a 2014, que culminou no valor de R$ 1.485,00 para uma jornada de 30 horas 

semanais, uma variação de 13,07% em relação ao valor pago em 2013, acima do percentual 

de 7,97%, que reajustou o piso nacional nesse mesmo período.  

Neste ano, o Ministério da Educação anunciou uma atualização de 13,01% no piso 

salarial nacional do magistério. Com isso, o vencimento inicial da categoria passa de R$ 

1.697,39 para R$ 1.917,78 em todo o país. O piso salarial profissional para os profissionais 

do magistério público da educação básica é o valor mínimo que os professores em início de 

carreira devem receber. Esses profissionais devem ter formação em magistério em nível 

médio (ou antigo curso normal) e carga horária de trabalho de 40h e atuar em 



estabelecimentos públicos de ensino na educação infantil, no ensino fundamental e no 

ensino médio.  

O valor do piso salarial nacional do magistério é calculado com base na 

comparação da previsão do valor aluno-ano do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) dos dois 

últimos exercícios. O valor aluno-ano é o valor que o governo federal repassa no ano aos 

municípios e estados por cada matrícula de aluno na Educação Básica. 

Verificada a proporcionalidade de remuneração com a jornada de trabalho, no caso 

da jornada de 30 horas semanais, o piso é de R$ 1.438,33, o que permite inferir que o 

município cumpre a Lei nº 11.738 de 16 de julho de 2008.  

Será preciso, até 2016, como previsto no PNE, revisar o plano de carreira dos 

servidores públicos do Magistério e do Quadro Setorial da Educação do Poder Executivo do 

Município de Diamantina, para que sejam feitas as adequações necessárias, como diferenciar 

o padrão de vencimento inicial dos profissionais da educação básica por titulação, entre os 

habilitados em nível superior e os habilitados em nível médio. O Plano de Carreira deste 

município não prevê esse escalonamento. (Art. 62 da LDB) 

 

GRÁFICO 34 -Despesas com Pessoal - Poder Executivo e Legislativo 

 

      Fonte: SIACE/PCA - Dados apresentados/auditados 

  

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12407/
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12407/


Em 2010, as despesas com pessoal representaram 52% do total de despesas da 

administração pública municipal, índice que se elevou no período analisado, passando a 

representar 54% em 2012 e nos anos subsequentes. 

As despesas de pessoal sinalizam o limite prudencial, ou seja, a prefeitura de 

Diamantina já atingiu o percentual de 95% do limite máximo de gastos com pessoal. Caso a 

despesa com pessoal exceda o limite prudencial, fica vedado o aumento, reajuste ou 

adequação de remuneração; mais um fator que obstaculiza a proposta de valorização do 

magistério. 

Assim, a revisão salarial dos profissionais do magistério deve se adequar ao 

orçamento e ao plano de carreira, de forma a contemplar de maneira sustentável o 

pagamento do piso salarial nacional dos profissionais da educação básica pública, sem 

contudo, desrespeitar a Lei de Responsabilidade fiscal.  

 

4.2.4.4 - Plano de Carreira 

Os servidores Públicos do Magistério e do Quadro Setorial da Educação do Poder 

Executivo do Município de Diamantina estão sujeitos ao Plano de Cargos, Carreira e 

Vencimentos (PCCV), instituído pela Lei Complementar nº 094 de 15 de setembro de 2011. 

Um plano de carreira representa uma das institucionalidades mais relevantes do 

processo de desenvolvimento e amadurecimento da política e da qualidade da educação 

pública. Além disso, ele retrata a valorização do ensino pela administração local.  

As alterações e revisão no Plano de Carreira são feitas mediante a organização de 

consultas e debates envolvendo os segmentos organizados da educação municipal, bem como 

autoridades públicas municipais. Esse processo acontece com a coordenação de uma comissão 

técnica da Secretaria Municipal de Educação, que propõe a revisão do PCCV. 

Sempre que necessário essa comissão consulta os profissionais que integram a 

Secretaria de Planejamento e Gestão, a Secretaria da Fazenda, a Procuradoria e a Assessoria 

Jurídica do Município, especialmente quando se trata de vencimento, gratificações e dispersão 

salarial.  

 O estudo da operacionalização do Plano de Carreira e, em face da utilização integral 

dos recursos do Fundeb para pagamento da remuneração dos profissionais da educação, será 

necessário rever com cuidado especial o vencimento correspondente a cada uma das posições 

na carreira, bem como a determinação da dispersão salarial, que corresponde à distância entre 

a menor remuneração (início de carreira) e a maior (fim da carreira). O ponto de equilíbrio a 



ser buscado em relação a essa dispersão deve possibilitar que a carreira seja estimulante desde 

seu início e que progressão funcional represente compensação financeira satisfatória. 

A definição dessa escala de remuneração deve ser criteriosa, pois a folha de 

pagamento constitui a maior despesa da administração pública e os recursos são limitados. 

Caso contrário, corre-se o risco de, no médio prazo, a progressão na carreira significar ônus 

excessivo para os cofres públicos, levando ao descumprimento do Plano de Cargos, Carreira e 

Vencimentos ou ao comprometimento da totalidade dos recursos de Manutenção e 

Desenvolvimento do Ensino com a folha de pagamento do magistério (incluídos os recursos 

do Fundeb e dos 25%). 

Com a instituição do Piso Salarial, o PCCV deverá ser revisto: as formas de 

progressão devem ser repensadas, em termos da diferenciação entre os diversos níveis e 

classes e da relação entre o maior e o menor vencimento 

Outro aspecto a ser considerado na revisão do PCCV é a jornada dos profissionais. 

Nos sistemas públicos de ensino, há jornadas que podem ser identificadas como padrão. São 

as de vinte, trinta e quarenta horas semanais. Em algumas situações, para a docência nas 

séries finais do ensino fundamental, encontram-se jornadas fracionadas. Essas opções devem 

ser feitas com vistas às necessidades de gestão da rede e da garantia da qualidade da educação 

nela oferecida.  

Vale ressaltar que uma carreira de 40 horas, em que o profissional tenha dedicação 

exclusiva, tende a ser mais atraente para o trabalhador e melhor para a administração da rede 

de ensino. Além disso, não há dúvida de que o profissional dedicado exclusivamente a um 

sistema de ensino e, preferencialmente, a uma mesma escola, tem melhores condições de 

desempenho de suas funções do que aquele que está dividido entre diferentes sistemas e 

várias escolas 

  

4.2.5 - Ensino Superior 

 O Plano Municipal de Educação que ora se apresenta ultrapassa a visão restrita de 

gestão educacional direcionada apenas às escolas municipais e às etapas da educação básica. 

A proposta para o ensino superior resultou da necessidade de sistematizar as 

informações da oferta deste nível de ensino no município, para conhecer os programas 

federais e estaduais nesta área e, principalmente, para subsidiar a descrição do quadro de 

formação dos profissionais da educação, com base em informações estatísticas, caracterização 

qualitativa, identificação de problemas, de dificuldades, de perspectivas e de avanços. 



Em síntese, o objetivo deste plano de ação, no que tange ao ensino superior, é 

identificar como o município pode contribuir para elevar o nível de formação dos 

profissionais da educação. 

              É certo que para a elevação do nível de formação dos professores são necessários 

investimentos importantes, de forma programada e sistemática, na qualificação profissional, 

que visem à qualidade do trabalho e à melhoria da formação.  

Essas ações poderão ser desenvolvidas em parceria com as instituições de ensino 

superior, possibilitando a participação dos professores em cursos de graduação e pós-

graduação, ofertada em cursos presenciais ou à distância. 

 Importante também no processo de qualificação do professor é a formação 

continuada em serviço, que deverá ser realizada no cotidiano da escola, voltada à atualização 

e reflexão sobre a prática pedagógica do docente em sala de aula, bem como àquela 

desenvolvida no âmbito das escolas por toda a comunidade escolar, na construção da proposta 

pedagógica das escolas. 

Em face do investimento que o MEC tem feito, a partir da Política Nacional de 

Formação de Professores da Educação Básica, a formação e o aperfeiçoamento desses 

profissionais é também responsabilidade do estado e do município, o que quer dizer que 

independente da competência constitucional, muitas estratégias são perfeitamente factíveis 

pela gestão municipal.  

Ademais, o município é considerado polo educacional em razão da oferta de ensino 

superior. 

 

4.2.6 - Gestão Democrática e Participação Social 

 A Secretaria Municipal de Educação está presente na estrutura das prefeituras como 

órgão administrativo, executivo e de gestão. De conformidade com o PNE, ela deve ter por 

foco as unidades escolares, com vistas a assegurar-lhes autonomia pedagógica, financeira e 

administrativa. 

Dessa forma, no exercício da sua autonomia pedagógica, administrativa e financeira, 

as escolas estão assumindo, paulatinamente, atribuições, até então desempenhadas pela 

Secretaria. Esta passou a ter um papel central na condução das políticas, o que envolve, cada 

vez mais, o assessoramento às escolas. Nesse contexto, entre as principais funções do 

dirigente municipal de educação estão a coordenação, o planejamento e a avaliação 

educacional; o desenvolvimento da gestão escolar e as atividade de administração e finanças. 



A ação mais recente refere-se à criação dos cargos de Coordenador Escolar, que 

assumiu a gestão de unidades escolares com menos de 150 alunos. Essas escolas estão se 

mobilizando para instituírem os Conselhos Escolares e as Unidades Executoras, com o 

assessoramento da Secretaria Municipal de Educação. 

Assim, as práticas democráticas ocorrem por meio das ações do Conselho Municipal 

de Educação, Conselho de Alimentação Escolar, Conselho do Fundeb e dos conselhos 

escolares.  

              No processo de descentralização algumas ações estão sendo propostas: a) adoção de 

processo para a escolha dos diretores pela comunidade escolar; b) o repasse direto de recursos 

da alimentação escolar às unidades escolares; c) a instituição do Conselho de Transporte 

Escolar.  

Essas ações contribuirão para a gestão mais participativa e para maior autonomia das 

escolas deste município.  

Para a gestão democrática e participativa, propõe-se a consulta pública para a 

indicação do gestor escolar, associada a critérios técnicos de meritocracia e de desempenho. 

 

QUADRO 2 – Instrumentos de Gestão Democrática existentes no município 

Ano 
Conselho do 

FUNDEB 
Conselho 

Escolar 
Conselho 

Alimentar Escolar 
Conselho de 

Transporte Escolar 

2011 Sim Sim Sim Não 

Fonte: IBGE/Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic.) / Preparação: Todos Pela Educação 

 

Os Conselhos do Fundeb e da Alimentação Escolar do município têm atribuições 

normativas e formuladoras da política educacional, que demandam sua participação nas 

decisões. Além disso, cabe a esses conselhos fiscalizar a aplicação dos recursos vinculados 

constitucionais para a manutenção e desenvolvimento do ensino e emitirem pareceres sobre a 

aplicação e prestação dos recursos públicos junto ao FNDE. 

Com a Lei nº 11.494/07, que instituiu o Fundeb, foram feitas modificações nos 

mecanismos de fiscalização e controle até então existentes. A principal delas foi o 

oferecimento de duas alternativas aos municípios: a Criação de Conselhos de 

Acompanhamento e Controle do Fundeb; ou a integração do Conselho do Fundo ao Conselho 

Municipal de Educação, instituindo assim uma câmara específica para o acompanhamento e o 

controle social sobre a distribuição, a transferência e a aplicação dos recursos do Fundo, 

sendo que as decisões desta terão caráter terminativo. 



QUADRO 3 – Caráter do Conselho Municipal de Educação 

Ano Deliberativo Fiscalizador Normativo Consultivo 

2006 Sim Não Não Sim 

2009 Sim Não Não Sim 

2011 Sim Não Não Sim 

Fonte: IBGE/Perfil dos Municípios Brasileiros (Munic.) - 2006, 2009, 2011 / Preparação: Todos Pela 

Educação 

 

Como a Secretaria Municipal de Educação de Diamantina está vinculada ao sistema 

estadual de ensino, o Conselho Municipal de Educação têm funções consultiva, deliberativa, 

propositiva e de controle social. 

As funções já mencionadas acrescentam-se às funções normativa e fiscalizadora, que 

são específicas dos conselhos, onde há sistema de ensino. 

 

4.2.7 -Financiamento 

Falar de financiamento da educação brasileira implica abordar como são pagas as 

despesas das escolas públicas no país. E a resposta para essa questão é simples: a educação é 

financiada quase que somente com recursos advindos dos impostos. 

Vale ressaltar que a vinculação a que alude a frase acima se refere à receita resultante 

de impostos e não à totalidade da receita tributária. Essa receita compreende a soma dos 

impostos próprios e das transferências de impostos previstos pela CF/88, assim como dos 

valores das parcelas da dívida ativa e de multas resultantes de impostos. 

O município conta hoje com os seguintes recursos vinculados ao ensino: 

1) Receitas vinculadas - 25% sobre: 

a) Impostos próprios - são os tributos arrecadados pelo município junto aos seus 

cidadãos contribuintes. São eles: IPTU + ITBI + ISS + IRRF – Servidores; 

b) Transferências - são aqueles recursos oriundos de repasses de recursos federais ou 

estaduais aos municípios, previstos pela Constituição. São eles: FPM + ICMS + IPVA + Lei 

Kandir + ITR + IPI - Exportação;  

c) Dívida Ativa - é o crédito da Fazenda Pública regularmente inscrito, no órgão e 

por autoridade competente, depois de esgotado o prazo final para pagamento fixado pela lei 

ou por decisão final, em processo administrativo regular. 



O Fundo de Participação dos Municípios (FPM) é a principal receita do município de 

Diamantina. Historicamente, foi o crescimento do FPM e a vinculação obrigatória de 20%, e 

depois, de 25% à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, que sustentaram o aumento de 

matrículas na rede municipal de ensino, hoje, responsável pela manutenção de mais de 3 mil 

estudantes de acordo com o Censo Escolar 2010, quase a metade de matrícula mantidas pelo 

Estado no município. 

Já as receitas municipais das transferências de IPI-Exportação e dos recursos da LC 

87/96 são relativamente pequenas e dependem do dinamismo econômico e da inserção do 

município na economia internacional. 

As transferências dos 25% de ICMS destinados aos municípios se baseiam em alguns 

critérios distributivos, mas o que prevalece é o índice de participação na própria arrecadação. 

Assim, os municípios que mais ganham são os mais industrializados, os que têm portos e 

refinarias de petróleo, as capitais que sediam as empresas de serviços e os municípios onde a 

agricultura é mais produtiva, que não é o caso de Diamantina. O nosso município é 

dependente do repasse do FPM. 

2) Recursos do Fundeb - 20% sobre: FPM, FPE, ICMS, IPI Exp, Lei Kandir,  

TCMD, IPVA, Quota Parte de 50% do ITR devida aos municípios como Complementação da 

União. 

3) Recursos Adicionais; 

4) Afora as receitas vinculadas, o município conta ainda, para o financiamento da 

educação básica, com alguns recursos adicionais advindos das seguintes fontes: Quota parte 

do Salário Educação, Receita do PDDE e do PDE-Escola,  Receita do PNATE, Receita  da 

Alimentação (PNAE), PROJOVEM, Receitas de Convênios (transferências voluntárias, 

recursos financeiros repassados pela União ao município em  decorrência da celebração de 

convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos similares cuja finalidade é a realização de 

obras e/ou serviços de interesse comum e coincidente às três esferas do Governo). 

Em relação ao Salário-Educação, cabe ressaltar que, em virtude de sua dependência 

exclusiva da folha de pagamentos, a tendência de sua arrecadação é declinante, uma vez que 

os setores mais dinâmicos da economia empregam cada vez menos trabalhadores. 

A partir do lançamento do Plano de Desenvolvimento da Educação – PDE em 2007, 

todas as transferências voluntárias do MEC passaram a ser vinculadas à adesão ao Plano de 

Metas do PDE e à elaboração do Plano de Ações Articuladas – PAR. 

Desde 1988, a Constituição Federal já estabelece, em seu artigo 206, a “garantia de 

padrão de qualidade” como um dos princípios norteadores do ensino no País. Entretanto, até 



bem recentemente o princípio que regia o financiamento era o de “recursos disponíveis por 

aluno”, em que os recursos gastos com cada aluno eram definidos, basicamente, pela razão 

entre os recursos mínimos vinculados (18% para a União e 25% para os Estados, Distrito 

Federal e Municípios da receita de impostos mais transferências) e o total de alunos 

matriculados. Nesse cálculo não se considerava, portanto, nenhum critério que procurasse 

garantir uma qualidade mínima para o ensino oferecido. 

Em 1996, a Emenda Constitucional nº 14, deu nova redação ao § 1º do artigo 211 da 

CF/88, determinando que caberia à União exercer “função redistributiva e supletiva, de forma 

a garantir a equalização de oportunidades educacionais e um padrão mínimo de qualidade de 

ensino mediante assistência técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos 

Municípios”. 

              Nesse mesmo ano, a LDB regulamentou, no seu art. 4º, inciso IX, o princípio 

constitucional e definiu o padrão mínimo de qualidade de ensino como sendo “a variedade e a 

quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo 

de ensino-aprendizagem”. Estabeleceu ainda no seu art. 74, que caberia a União, ao final de 

cada ano, calcular “o custo mínimo por aluno, capaz de assegurar um ensino de qualidade”. 

Tratava-se assim de estabelecer um valor mínimo por aluno, capaz de financiar um ensino de 

qualidade e aí começava a se definir o princípio do CAQi, ou seja, do Custo Aluno-Qualidade. 

Em maio de 2010, o Conselho Nacional de Educação (CNE) aprovou o Parecer 

CNE/CEB n° 08/2010 que normatiza os padrões mínimos da educação básica nacional de 

acordo com o estudo do CAQi. Além de determinar os insumos fundamentais para garantir a 

aprendizagem dos educandos, a norma determina quais serão os percentuais do PIB (Produto 

Interno Bruto) per capita a serem utilizados anualmente para corrigir o valor do CAQi, para 

cada etapa da educação básica. 

               Com a aprovação desta Resolução, o CAQi passa a ser tratado não só como fonte 

para a definição dos padrões mínimos de qualidade previstos na LDB e na Constituição 

Federal mas também como referência para o financiamento da educação básica 

pública. 

Para fazer face às despesas de administração da coisa pública e, principalmente, para 

produzir e prestar os serviços públicos, o governo tem que gerir seu orçamento, tomando por 

base as receitas em caixa e aquelas passíveis de arrecadação junto à população. 

Por esta razão, o PNE propõe a ampliação dos recursos da educação para 7% do PIB, 

por ter a compreensão de que os atuais níveis de recursos, em torno de 5% do PIB, são 



insuficientes para atender às metas contidas no mesmo. Permanece a clareza de que o Brasil 

investe poucos recursos em educação num cenário de demandas crescentes. 

No processo de elaboração da previsão do orçamento municipal, a estimativa da 

receita pública é realizada pela Secretaria de Planejamento e Gestão e de Fazenda. Já a 

estimativa das despesas públicas com a educação é feita pela Secretaria Municipal de 

Educação. 

A Constituição determina a elaboração, pelos entes federados, de instrumentos legais 

para orientarem a aplicação dos recursos públicos. De acordo com o art. 165, estes 

instrumentos são o plano plurianual (PPA), a lei de diretrizes orçamentárias (LDO) e a lei 

orçamentária anual (LOA). 

 Nesse processo de elaboração do Plano Decenal da Educação, é fundamental 

assegurar que os projetos e ações nele estabelecidos sejam priorizados no PPA. 

O monitoramento dos indicadores de metas físicas estabelecidos no PPA pode ser um 

importante instrumento de acompanhamento e controle do Plano Municipal de Educação - 

PME, já que a formulação dos objetivos e metas do PME e sua implementação devem estar 

em sintonia com o estabelecido no PPA do município. 

 

TABELA 21- Receita Arrecadada x Receita Própria (R$) 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Receita 

Arrecadada1 34.703.820,32 34.452.790,64 43.539.773,88 51.003.824,84 55.447.973,03 62.104.614,23 

Receita 

Própria 2 8.113.287,32 6.539.027,91 9.756.854,68 13.536.495,63 752.613,39 530.440,23 

Fonte: SIACE/PCA - dados apresentados/auditados 

 

 A análise da receita é subdividida em recursos próprios e recursos repassados por 

Terceiros, que, juntos, representam o total da Receita Orçamentária do município.  

 Entende-se por receita própria as provenientes de tributos (impostos e taxas), de 

serviços, de contribuições (sociais, econômicas), industriais e patrimoniais, da participação na 

receita da União e outras, excetuando-se outros recursos de terceiros.  

Houve considerável volatilidade nos recursos próprios, nos últimos dois anos 

mensurados. Associada à realização da receita própria, encontra-se a questão da sonegação 

fiscal e da inadimplência. 



O Município tem desenvolvido ações consistentes focadas no fortalecimento das 

receitas próprias e priorizando a arrecadação das mesmas, uma vez que a maior parte da 

receita do município mantém forte dependência das transferências constitucionais como 

podemos verificar através da observação do comportamento da receita arrecadada do 

município, demonstrada na tabela acima 

A receita arrecadada por terceiros corresponde aos valores recebidos de pessoas 

físicas/jurídicas e de entidades de direito público e/ou privado. As transferências da União 

destinadas às áreas de educação que compõem o Fundo Constitucional integravam a presente 

classificação da receita. 

Registra-se uma evolução na receita arrecadada em torno de 12% comparados os 

anos de 2012 e 2013. As principais transferências constitucionais representam a maior 

dependência na composição da receita arrecadada para o município. 

Infere-se que a inconsistência entre receita prevista e arrecadada reflete-se 

diretamente nas ações associadas à despesa, que se baseiam nos valores previstos de receita. 

Essa situação acaba por gerar um círculo vicioso, pois despesas são incorporadas ou 

majoradas no projeto de LOA em função da expectativa de receita, no caso superestimada. O 

resultado é prejuízo à execução do orçamento local, no qual constam inúmeras programações 

que não são iniciadas em razão da insuficiência de recursos. 

Por conseguinte, o decréscimo da receita própria obstaculiza o planejamento de 

gastos com a manutenção e desenvolvimento da educação, que excedam o limite 

constitucional. 

Importante destacar que, segundo a Secretaria da Fazenda, há inconsistência para 

menor no que tange aos valores da receita própria, contudo esses dados mantidos neste 

documento, por terem sido apresentados ao Tribunal de Contas do Estado, fonte oficial. (Ver 

tabela 21).   

 

TABELA 22 – Percentual de Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

Índice 2010 2011 2012 2013 

Índice constitucional aplicado 25,89% 25,30% 26,14% 25,95% 

Fonte: SIACE/PCA- dados apresentados/auditados 

 

A vinculação dos recursos educacionais à receita dos impostos é prevista no artigo 

212 da constituição Federal, cujo caput dispõe o seguinte: 



 

"A União aplicará, anualmente, nunca menos que dezoito, e os Estados, Distrito 

Federal e Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendendo a proveniente das transferências, na manutenção e 

desenvolvimento do ensino." 

 

A LDB, no seu art. 69, regulamenta o artigo 212 da Constituição e assim dispõe: 

ART. 69 – "A União aplicará, anualmente, nunca menos que dezoito por 

cento, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, vinte e cinco por 

cento, ou o que consta nas respectivas Constituições ou Leis Orgânicas, da 

receita resultante de impostos, compreendidas as transferências 

constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público.” 

(Grifo acrescentado). 

 

Os gastos com a remuneração dos professores têm aumentado significativamente e 

têm se refletido diretamente nas despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino. A 

média de investimento do Município é na ordem de 25,8% da receita resultante de impostos, 

acima dos percentuais definidos constitucionalmente para o ensino. Além disso, os recursos 

do Fundeb não são suficientes para garantir o pagamento do piso e os outros investimentos 

também importantes para a qualidade da Educação. Do total dos recursos do Fundeb, o 

município comprometeu, em média, 100%, apenas, com a folha de pagamento do magistério.  

Dessa forma, os recursos do Fundeb, na sua totalidade, são utilizados para o 

pagamento de professores, mas são insuficientes. O artigo 7º da Lei n.º 9.424/96 determina 

que, pelo menos 60% dos recursos do Fundo devem ser usados para remuneração dos 

profissionais do magistério em efetivo exercício na educação básica. O Município 

complementa com outros recursos o pagamento destes profissionais, além de manter todos os 

demais encargos com a manutenção e desenvolvimento desta etapa da educação básica, o que 

permite demonstrar que, os 25% subvinculados, determinados pela Lei n.º 9.424/96 são 

insuficientes para manter o ensino. 

Nos anos analisados, o município extrapolou o mínimo constitucional, tendo 

utilizado parte de suas receitas próprias para a manutenção e desenvolvimento do ensino.  

Sendo assim, será preciso planejar a fonte desse recurso adicional, situação que se 

agrava frente à dependência financeira do município dos repasses do FPM. 

Essa instabilidade dificulta o planejamento das receitas necessárias para custear as 

estratégias de ampliação da demanda educacional do município desta próxima década. 

Importante considerar que a prospectiva é a ampliação de matrículas, principalmente 

na educação infantil, como previsto no diagnóstico para elaboração do documento-base deste 

PME.  



Diante desse cenário, os insumos necessários para a execução deste Plano de 

Educação constará nos orçamentos da União e do Estado, para que apoiem técnica e 

financeiramente o município ao longo da década. Na Prefeitura, instrumentos de planejamento 

terão que se vincular ao Plano Decenal de Educação: Plano Plurianual – PPA, Lei de 

Diretrizes Orçamentárias – LDO, Lei Orçamentária Anual – LOA, Plano de Ações 

Articuladas – PAR, entre outros. 

 

TABELA 23 – Gastos com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 

INDICADORES 2010 2011 2012 2013 

Educação Infantil 52.901,82 - 314.514,80 85.892,22 

Ensino Fundamental 1.526.335,29 - 1.281.480,49 1.019.590,66 

Educação de Jovens e Adultos 3.465,00 - 0 0 

Educação Especial 0 - 0 0 

Outros Gastos 1.048.360,46 - 2.191.907,44 2.582.408,95 

Contribuição ao FUNDEB 4.561.355,51 - 5.707.013,24 6.220.777,13 

Total 7.195.737,08 - 9.498.249,97 9.911.962,96 

Total de alunos matriculados 3.319 - 3.334 3.294 

Gastos com o Ensino por 

Aluno 2.167,04 - 2.847,91 3.008,10 

Fonte: SIACE/PCA- dados apresentados/auditados - SEEMG/SI/SIE/Diretoria de Informações 

Educacionais: Censo Escolar 

 

A análise dos dados apresentados revela que o Fundeb é responsável por grande parte 

das despesas com a manutenção e desenvolvimento do ensino, no custeio de despesas com a 

educação infantil, já que o valor registrado (Tabela 23) é muito inferior ao valor aplicado 

nesta etapa da educação básica, considerando o valor por aluno explicitado na tabela. 

O valor por aluno repassado pelo Fundeb no exercício de 2014 foi de: a) Creche 

integral - R$ 3.131,44 b) Creche parcial - R$ 2. 408,20 c) Pré - escola integral - R$ 3.131,44  

d) Pré - escola parcial – R$ 2.408,20 ( Portaria nº 43, de 22 de janeiro de 2014). 

O valor aluno no município, em 2013, foi de R$ 3.008,10, considerando todos os 

níveis, modalidades e tempo de permanência do aluno na escola, o que permite inferir que os 

recursos do Fundeb têm sido insuficientes. 



Fato análogo ocorre com a Educação de Jovens e Adultos, cujos gastos não foram 

mensurados. (Tabela 23). Certamente, as despesas com essa modalidade entraram no cômputo 

das despesas do Fundeb ou dos gastos com o ensino fundamental.  

É importante que a Contadoria Municipal mensure as despesas de acordo com o 

custo qualidade aluno por modalidade de ensino, a fim de viabilizar o planejamento 

orçamentário financeiro com exatidão.  

Considerando que a Educação infantil é uma das etapas mais caras de toda a 

Educação e, em face da universalização da oferta de matrículas para as crianças de 4 a 5 anos 

(EC nº. 59/2009),  já no próximo ano, será preciso adequar  o orçamento para financiar essa 

despesa, haja vista que, como já referenciado, os recursos provenientes do Fundeb têm sido 

aplicados integramente no pagamento da folha salarial. 

Pela E.C nº 59/2009, o § 4º do art. 211 da Constituição Federal passa a vigorar com a 

seguinte alteração:  

Art. 211-... § 2º Os Municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na 

educação infantil.  

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental 

e médio.  

§ 4º Na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a 

universalização do ensino obrigatório. 

 

A inserção do artigo constitucional supracitado tem como propósito contextualizar a 

situação de atendimento educacional no município que assumiu, em 2007, parte da demanda 

da rede estadual dos anos finais do ensino fundamental. São atendidos nas escolas municipais 

599 alunos dessa etapa da educação básica. Em algumas, não há sequer ato autorizativo para a 

extensão de série ou autorização de funcionamento por parte do órgão competente. 

A absorção dessa demanda revela que faltou ao município planejar e prever a 

universalização de matrículas para alunos na faixa etária de 4 e 5 anos. Ressalta-se que as 

matrículas na educação infantil da rede pública competem, exclusivamente, ao município.  

Relevante destacar que para universalizar o atendimento às crianças, em 2016, será 

preciso abrir 318 novas vagas para as crianças de 4 e 5 anos que não frequentam a escola e 

1.645, até 2024. Para atender 55% as crianças de 0 a 3 anos, até 2024, o município terá que 

receber 583 matrículas nas creches públicas e privadas. 

A análise da atual conjuntura evidencia que, para atingir as metas estabelecidas neste 

Plano Decenal Municipal de Educação, para a educação básica, será imprescindível, portanto, 

um enorme esforço conjunto da União, do Estado, do município e da sociedade, para que, 

além de serem aplicados percentuais acima dos mínimos, a criação de um novo tributo, no 



formato de contribuição, apresente em sua gênese que um determinado percentual também se 

dirija ao financiamento da educação. É claro que o forte crescimento da economia brasileira e 

a elevação de sua renda per capita, prevista para as próximas décadas, propiciaria um volume 

maior de recursos na arrecadação de impostos, o que permitiria, como consequência, o 

aumento dos recursos destinados, obrigatoriamente, à educação. 

Em síntese, educação e planejamento são um binômio indissociável. Assim, como 

seria inverossímil planejar a educação sem falar em aporte da União, do Estado e da 

sociedade. 


