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APRESENTAÇÃO

O Plano Municipal de Educação para o município de Murici é caracterizado
pela aliança e o esforço entre o poder público e a comunidade em geral, na busca
por uma educação de qualidade, condição esta, indispensável e fundamental, para
que a sociedade muriciense alcance patamares civilizatórios maiores.
Neste Plano Municipal de Educação, estão definidas as Metas e Estratégias
para alçarmos, em dez anos, os indicadores preconizados pelo Plano Nacional de
Educação, como também, entramos em consonância com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação.
O Plano Municipal de Educação será o aporte legal e financeiro das instituições representativas da comunidade de Murici, que, de maneira independente e
responsável, irá validar o que foi pensado para nossa educação por, educadores,
gestores públicos, representantes de pais, alunos, sindicatos e demais instituições
afins, em audiências públicas e grupos de trabalhos que sistematizavam as aspirações, prioridades e necessidades da população para o sistema público de educação
e instituições de ensino de Murici.
Foram definidas e pensadas ações que perpassam por todas as etapas da
educação básica: educação Infantil, ensino Fundamental e ensino médio, englobando as modalidades: Educação de Jovens e Adultos, Educação do Campo e Educação Especial, visto que, a concepção de educação que queremos para a próxima
década é, de uma educação que prioriza o ser humano em toda s as suas dimensões socioeducativas, socioculturais, socioambientais, socioafetivas e socioeconômicas.
Com a aprovação deste Plano Municipal de Educação, iremos afirmar o compromisso não só com uma educação de qualidade, mas também, com todos os demais elementos necessários para que isto se torne possível, tais como, gestão democrática, processos sistemáticos de formação continuada para os profissionais da
educação, formas efetivas e eficazes de controle social, garantia de acesso, permanência e sucesso dos educandos, qualificação dos profissionais da educação pública e com maneiras de acompanhamento e avaliação pautadas em políticas de gestão, responsáveis e comprometidas, com as instituições educacionais de Murici.
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É nesta expectativa que esperamos que o Plano Municipal de Educação
transforme-se numa ferramenta de mobilização social como garantia de construção
de uma educação que se opõe ao descuido e ao acaso, por que, como afirma Leonardo Boff, “Cuidar é mais que um ato; é uma atitude. Portanto, abrange mais que
um momento de atenção. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de
responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro”.

Maria José Calheiros de Araújo
Secretária Municipal de Educação de Murici
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INTRODUÇÃO

A criação do Plano Municipal de Educação/PME, do município de Murici/Alagoas, é uma oportunidade para comprometer gestores e comunidade com políticas socioeducativas.
Quando todos se comprometem a elaborar um planejamento, usando como
ferramenta a participação social, na busca por soluções de problemas estruturais e
funcionais do município, partindo para ação pública e, transformando o que foi detectado em Políticas Públicas, significa afirmar publicamente que estão aptos a mudar a posição de espectador, mediante situações emblemáticas que desafiam os
avanços educacionais exigidos para o século XXI, para partir em direção ao enfrentamento da realidade, levando em consideração três aspectos:


O Projeto que desejamos alcançar;



A governabilidade do Plano Municipal de Educação;



Capacidade de Execução do Plano. O que foi proposto/idealizado para a próxima
década?
O Plano Municipal de Educação, em sua formatação final, deve significar o

que toda a população de Murici deseja para a educação dos próximos anos. Procurar soluções para os problemas identificados. Nesta busca, devem constar processos reflexivos e intervencionistas configurados a partir de nossa realidade, onde todas as instituições são corresponsáveis, na hora de garantir e efetivar as metas delineadas, e que, o cumprimento das mesmas, seja por meio da participação e colaboração, de fato e direito, no jogo político das decisões para Educação de Murici.
O desafio do PME: Alinhar o Plano Nacional de Educação aos Planos Locais.
Pactuação e Cooperação entre União, Estados, DF e Municípios para cumprir as
Diretrizes expressas no Projeto de Lei da Câmara: nº 103/2012 (em tramitação), são
elas:
I.

Erradicação do analfabetismo.

II. Universalização do atendimento escolar.
III. Superação das desigualdades sociais.
IV. Melhoria da qualidade do ensino.
V. Formação para o trabalho e o ensino.
12

VI. Promoção do princípio da gestão democrática da educação.
VII. Promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do país.
VIII.

Estabelecimento de meta para a aplicação de recursos públicos [...] atendi-

mento às necessidades de expansão, com padrão de qualidade.
IX. Valorização dos profissionais da educação.
X. Promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos e à sustentabilidade
socioambiental.


Diretrizes para a Educação Básica – Regular e Educação de Jovens e

Adultos/EJA; Educação do Campo e Educação Especial.

I.

Gestão Democrática, controle social e qualidade da educação.

II. Infraestrutura necessária ao trabalho pedagógico de boa qualidade nas escolas.
III. Atendimento de qualidade aos educandos observando: oferta e demanda, acesso e ingresso e permanência.
IV. Atendimento integral de qualidade para os educandos: Ensino Regular e Educação de Jovens e Adultos; Educação do Campo e Educação Especial.
V. Formação Continuada e valorização dos profissionais da educação de Murici.
VI. Projetos político-pedagógicos das escolas como política da educação com ações
socioeducativas que superem a repetência, a evasão e a distorção/defasagem idade-ano.
VII. Ambientes escolares como Espaços Educadores Sustentáveis.
VIII.

Educação de Jovens e adultos – EJA, em ambientes urbanos e rurais aos

que, por algum motivo, não frequentaram a escola na idade esperada.
IX. Currículo das modalidades EJA, Educação do Campo e Educação Especial de
acordo com as necessidades dos alunos atendidos.
X. Processos formativos na modalidade EJA voltados à formação para o mundo do
trabalho.
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1. Análise situacional do Município de Murici

A cidade de Murici, localizada na Mesorregião do Leste Alagoano e na Microrregião Geográfica da Mata Alagoana, possui uma área de 426,186 km² (IBGE,
2010), limita-se ao norte com Branquinha e Flexeiras, ao sul com Atalaia e Rio Largo, a leste com Flexeiras e Messias e ao oeste com Capela. Encontra-se a uma distância de 49 km² de Maceió e tem como principais vias de acesso às rodovias BR
316, BR 101 e BR 104.

Segundo o historiador Diógenes Tenório Júnior, desde o ano de 1724 as terras do atual município de Murici haviam sido doadas em sesmarias, para alguns militares. Nessa época as terras de Murici pertenciam a Atalaia.
O Monge Frei Domingos considerado o fundador de Murici, que segunda lenda, plantou um muricizeiro bravo, por volta de 1810. À sombra da árvore paravam
viajantes para descansar e vender seus produtos. Recuperadas as forças partiam
em busca de outras povoações. O nome do povoado veio exatamente desta árvore,
que passou a ser típica da região. Murici pertencia à antiga Vila dos Macacos, depois Imperatriz, Santa Maria Madalena e hoje União dos Palmares antes de se tornar cidade. Aos poucos, a povoação foi crescendo, surgindo aqui e ali casebres denominados “testa de bode” e destinado a compra de algodão em rama, sua primitiva
cultura. Os macaquitos de Imperatriz, como eram conhecidos os habitantes da localidade, construíram uma capela sob a invocação de Nossa Senhora da Conceição.
Em 1829, a ermida foi reconstruída ficando sob a proteção de Nossa Senhora das
Graças, que passou a ser a padroeira do lugar.
Murici viveu um período de grande agitação política entre 1840 à 1860 em 16
de março de 1872, pela Lei nº 626, o povoado alcançou sua autonomia política.
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Assim, a Lei nº 15, de 16 de maio 1892 elevou-a a categoria de cidade e em
30 de novembro de 1892 realizaram-se as primeiras eleições municipais.
Mesmo perdendo a Usina São Simeão há duas décadas, Murici continua sendo um Município Canavieiro. A pecuária bovina é dominante, complementada pelos
pequenos plantéis de ovinos e caprinos. É uma terra de solos ricos, com abundância
de água, onde estar a maior área continua de Mata Atlântica do Nordeste (com cavernas, cachoeiras, flora e fauna variadas), protegida por lei federal, denominada
Estação Ecológica de Murici.

Fonte: https://brasilbybus.com/destinos/alagoas-al/murici-al

Um esforço do poder local para atrair novas empresas é o Núcleo Industrial
de Murici, às margens da BR 104, ocupando uma área de 150.000 m², com capacidade para receber 38 empresas.
De acordo com o Censo – 2000, a população total era de 24.671 habitantes,
sendo 12.362 homens e 12.309 mulheres. Em 2010, a população recenseada cresceu para 26.610 (13.278 homens e 13.432 mulheres). A Zona Urbana registra
22.108 habitantes, tendo a zona rural decrescido para 4.602. Atualmente possui
62,58 habitantes/km², com grau de urbanização de 49,53% e incremento populacional de 9,23%.
Tabela 1 – Situação geográfica
Situação Geográfica
Coord. Geográfica
Latitude (S) Longitude
- 09° 18’ 24”

35º 56’ 36”

Clima
Tropical chuvoso com verão seco
Estação chuvosa no outono/inverno

Temperatura
Mínima Máxima
20°

34°

Atitude
82

Fonte: Secretaria do Estado e do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos - SEMARH
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Tabela 2 – Localização/Gênero
Localização/Gênero

População Residente

30.000
25.000
20.000
2000
15.000

2010
2012*

10.000
5.000
0
Feminina masculino

Rural

Urbana

Total

Fonte: Departamento de Estatística do Sistema Único de Saúde – DATASUS, IBGE – Censo Demográfico, IBGE.
*Estimativa da População

Murici apresenta uma população equiparada entre homens e mulheres com
um leve crescimento da população feminina. A maior parte da população está concentrada na zona urbana, reflexo do crescente êxodo rural.
Gráfico 1 – População residente segundo sexo - 2012
População residente segundo sexo - 2012

49,71%

Feminino
50,29%

Masculino

Fonte: Departamento de Estatística do Sistema Único de Saúde – DATASUS

Tabela 3 – População de Murici
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Fonte: (1) IBGE – Censo 2000 e 2010 e Contagem 2007; (2) IBGE – 2008, a preços correntes (1 000
R$); (3) Índice de desenvolvimento humano – PNUD – 2000; (4) Índice de desenvolvimento da Infância – Unicef – 2004; (5) IBGE – Censo Demográfico de 2000.
Nota: no resultado total da população, o IBGE inclui a população estimada nos domicílios fechados
além da população recenseada. No caso dos municípios que não participaram da contagem a população é toda estimada.

Gráfico 2 – Indicadores demográficos
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

2000
2010
2012*
Densidade
Demográfica Razão de Sexo
Taxa de
(%)
(Hab/Km²)
urbanização
(%)

Fonte: Departamento de Estatística do Sistema Único de Saúde – DATASUS, IBGE – Censo
*Dados relativos a População Residente Estimada.

17

Tabela 4 - Número de Estabelecimentos e Leitos por dependência administrativa
Dependência Administrativa
Estadual
Federal
Municipal
Privado
Total

2012
Nº de Estabelecimentos
1
14
15

Nº de Leitos
54
54

Fonte: Departamento de Estatística do Sistema Único de Saúde – DATASUS

Murici possui 01 hospital geral, Hospital Dagoberto Omena, que no ano de
2012 pertencia à rede estadual de saúde e atualmente foi municipalizado. Conta,
ainda, com 14 unidades do Programa Saúde da Família (PSF).

Gráfico 3 – Número de Estabelecimentos e Leitos por dependência administrativa
Participação (%) nos estabelecimentos de saúde, segundo
dependência administrativa - 2012
6,67%

Estadual
93,33%

Municipal

Fonte: Departamento de Estatística do Sistema Único de Saúde – DATASUS

Atualmente, todas as unidades de saúde do município são de dependência
administrativa municipal em regime de colaboração entre estado e união.
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Gráfico 4 – Número de Profissionais de Saúde
Médicos segundo participação das especialidades - 2012
7,41%

3,70%

3,70%

0,00%
25,93%

7,41%

Anestesista

Cirurgião Geral
7,41%

Clínico Geral
Gineco Obstetra
7,41%

Médico da Família
Pediatra
Psiquiatra
Radiologista
Outras Especialidades

37,04%

Fonte: Departamento de Estatística do Sistema Único de Saúde – DATASUS

O número de médicos e especialistas ainda é insuficiente para atender às necessidades e demandas reais da população.
Tabela 5 – Indicadores de Saúde
Indicadores
Taxa de Mortalidade Infantil / 1000 nascidos vivos

2011
14,26

Fonte: departamento de Estatística do Sistema Único de Saúde – DATASUS

Tabela 6 – Número de Escolas, Matrícula Inicial por dependência administrativa e
tipo de Ensino.
Dependência Administrativa
Estadual
Federal
Municipal
Privado
Total

Escolas
2
1
40
7
51

2012
Matrícula Inicial
Fundamental Médio
588
853
362
5.540
6.128
1.215

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP

Em sua grande maioria, os alunos de Murici são da rede municipal de ensino,
com uma pequena representação das redes estadual e federal, na oferta de cursos
com a etapa do ensino médio, o que fortalece este plano.
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Gráfico 5 – Número de Escolas, Matrícula Inicial por dependência administrativa e
tipo de Ensino.

45

Número de escolas segundo dependência administrativa - 2012

35
Estadual
25

Federal

15

Municipal
Privada

5
-5

Estadual

Federal

Municipal

Privada

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP

Tabela 7 – Pessoas com Vínculos Empregatícios em Ocupações Formais
Atividades Econômicas
Agropecuária
Comércio
Construção Civil
Indústria
Serviços
Total

2011

2012
402
198
68
110
1.447
2.225

377
231
24
150
1.822
2.604

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE / Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome – MDS

Gráfico 6 - Pessoas com Vínculos Empregatícios em Ocupações Formais
2500
2000
1500
1000
500
0

Agropecuária
Comércio
Construção Civil
Indústria
Serviços
Total

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego – MTE / Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome – MDS
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Em Murici, como atividade econômica prevalecente destacam-se os Serviços,
pois em um universo de 2604 pessoas, têm-se 1.822 empregados neste setor, seguida da agropecuária, com 377 e comércio, com 231 pessoas.

Tabela 8 – Família assistidas pelo Governo Federal
Família
Número de famílias beneficiadas com o bolsa família
Transferência de Renda Diretamente às Famílias em Condições de
Pobreza e Extrema Pobreza pelo Governo Federal – (R$ 1,00)
Pessoas inscritas no Cadastro Único – Total

2012
4.382
6.254.280,00
20.563

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS

Observa-se, que em Murici, temos 4.382 famílias beneficiadas com programas de transferência de renda, totalizando um valor de R$ 6.254.280,00.

Tabela 9 - Serviços de Água e Esgoto
2011

Especificação

Água
15,9
6.907
1.787
1.716
239,78
259,99
426,15
-

Extensão da Rede
População Total Atendida com Rede
População total atendida com abastecimento
Quantidade de Economia Ativas
Quantidade de Ligações Ativas
Volume Coletado (1000 m³)
Volume Consumido (1000 m³)
Volume Faturado (1000 m³)
Volume Produzido (1000 m³)
Volume Tratado (1000 m³)

Esgoto
0
0
0
0
0
0
0

Fonte: Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento - SNIS

Tabela 10 - Consumo e Consumidores por Classe
Classes
Comercial
Consumo Próprio
Iluminação Pública
Industrial
Poder Público
Residencial
Rural
Serviço Público
Total

2012
Consumo (Mwh)
Consumidores
1.277
393
11
2
1.454
3
946
41
785
76
5.593
7.041
1.445
240
135
12
11.646
7.808

Fonte: Eletrobrás – Distribuidora Alagoas
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Gráfico 7 – Consumo por Classe
Participação (%) no consumo total segundo as classes de consumo 2012
10,96%
12,41%
1,16%
12,48%

0,10%

Próprio
Comercial
Iluminação Pública
Industrial
Poder Público
Residencial
Rural
Serviço Público

48,02%

6,74%

8,13%

Fonte: Eletrobrás – Distribuidora Alagoas

Gráfico 8 – Consumidores por classes
Participação (%) nos consumidores total segundo as classes
dos consumidores - 2012
5,03%

3,07%
0,15%

0,04%
0,53% 0,03%
0,97%

Comercial
Consumo Próprio
Iluminação Pública
Industrial
Poder Público

90,18%

Residencial
Rural
Serviço Público

Fonte: Eletrobrás – Distribuidora Alagoas
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Tabela 11 – Instituições Bancárias
Bancos

2014
1
1
1
1

Banco do Brasil
Banco Bradesco
Caixa Econômica Federal
Números de Outras Agências (Privadas/Particular)
Fonte: Pesquisa direta junto as Agências Bancárias/Banco Central do Brasil – BACEN

Tabela 12 – Meios de Hospedagem
Especificação
Número de hóteis no município

2012
1

Número de pousadas no município

0

Fonte: Ministério do Turismo – Mtur/Secretaria de Estado do Turismo – SETUR AL

Tabela 13 – Frota de Veículos
Especificação

2012
805
115
102
879

Automóvel
Caminhonete
Caminhão
Motocicleta
Fonte: Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN

Tabela 14 – Unidades de Governo
Discriminação
Unidades da Secretaria de Estado da Agricultura no Estado de Alagoas –
Gerência Regionais
Unidades da Secretaria de Estado da Educação no Estado de Alagoas – Coordenadoria Regional de Ensino
Unidades da Secretaria de Estado da Fazenda no Estado de Alagoas – Gerências Regionais de Administração Fazendária
Unidades da Secretaria de Estado da Fazenda no Estado de Alagoas – JÁ
Unidades da Secretaria de Estado da Fazenda no Estado de Alagoas – Postos Fiscais
Unidades do Departamento Estadual de Trânsito no Estado de Alagoas –
Ciretrans
Unidades do Departamento Estadual de Trânsito no Estado de Alagoas –
Postos Avançados

2012
-

Fonte: DETRAN-AL, SEFAZ-AL, SEAGRI-AL, SEE-AL

Tabela 15 – Instituições de Segurança – 2012
Instituições
Corpo de bombeiros Militar
Policia Civil – Delegacias
Policia Militar

Quantidade
0
1
0

Fonte: SEDS/SEPLANDE
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Tabela 16 – Produto Interno Bruto
Discriminação
Valor Adicionado de Serviços – (R$ 1.000)
Valor Adicionado da Indústria – (R$ 1.000)
Valor Adicionado da Agropecuária – (R$ 1.000)
Valor Adicionado Total – (R$ 1.000)
Produto Interno Bruto – (R$ 1.000)
PIB per capita municipal – (R$ 1,00)

Valor
83.421,44
20.065,54
27.154,79
130.026,72
137.026,72
5.100,19

2011
Participação (%)
63,86
15,36
20,79
100,00
-

Fonte: IBGE/SEPLANDE

Tabela 17 – Aspectos da Agropecuária
Agropecuária

2012

Cana-de-açúcar – (t)
Banana – (t)
Mandioca – (t)
Batata-doce – (t)
Produção de leite – (mil litros)
Produção de mel de abelha – (Kg)
Produção de ovos de galinha – (mil dúzias)
Produção de ovos de codorna – (mil dúzias)
Bovinos – (cabeças)
Galos, frangas, frangos e pintos – (Cabeças)
Vacas ordenhadas – (Cabeças)
Ovinos – (Cabeças)

675.928
339
150
150
1.692
432
3
0
15.527
2.424
1.325
1.194

Fonte: IBGE/ Produção Agrícola Municipal – PAM, IBGE/ Produção Pecuária Municipal – PPM
*Considerou-se o ranking dos quatro maiores produtos agrícolas, os produtos de origem animal e o
efetivo de animais, respectivamente.

A atividade agropecuária é a segunda que mais emprega pessoas no município de Murici. Nela, o plantio que mais se destaca é o da cana-de-açúcar, herança
histórica que sempre fez de Alagoas um estado assentado na grande propriedade e
na monocultura.
Tabela 18 – Receitas Federais
Transferências Constitucionais
CIDE
FEX
FPM
FUNDEB
ITR
LC87/96
Total

2009
51.023,14
53.068,95
9.356.767,75
7.488.706,58
6.517,94
16.114,19
16.972.198,50

Valor (R$ 1,00)
2010
2011
2012
32.441,94
59.396,73
70.273,57
18.207,81
20.584,91
32.602,02
8.771.085,94
9.427.423,34 11.642.738,30
9.230.358,86
9.961.887,32 12.964.360,00
8.509,31
8.113,25
11.427,24
16.313,80
16.338,48
17.537,76
18.076.917,60 19.493.744,00 24.738.939,00

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional – STN
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Gráfico 9 – Receitas Federais
Participação das Transferências constitucionais no total
- 2012
0,06%
0,04%

0,00% 0,15%
47,39%

52,36%

CIDE

FEX
FPM
FUNDEB
ITR
LC87/96

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional - STN

Os dois grandes repasses de transferências constitucionais são o FUNDEB,
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, com 52,36% e o FPM,
Fundo de Participação do Município, com 47,39%.
Tabela 19 – Repasses Estaduais
Repasses Estaduais

2012
Valor (R$ 1,00)
2.585.762,65
6.515,43
157.312,24
39.407,41

Repasse anual de Impostos – ICMS
Repasse anual de Impostos – IPI
Repasse anual de Impostos – IPVA
Repasse anual de Impostos – ROYALTIES
Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ

Gráfico 10 – Repasses Estaduais
Participação (%) dos repasses estaduais nas finanças
municipais - 2012
5,64%

0,23%

1,41%
Repasse anual de Impostos ICMS
Repasse anual de Impostos - IPI
Repasse anual de Impostos IPVA
Repasse anual de Impostos ROYALTIES
92,71%

Fonte: Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ
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Tabela 20 – Receitas e Despesas Municipais
Receitas e Despesas
Capital
Corrente
Total

2012
Receita Arrecada (R$ 1,00)
Despesa Realizada (R$ 1,00)
1.823.115,94
3.015.728,74
46.652.447,24
42.891.030,02
48.475.563,18
45.906.758,76

Fonte: Ministério da Fazenda / FINBRA – Finanças do Brasil

Tabela 21 – Índice de Desenvolvimento Humano – IDH
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – Educação
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – Renda
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – Longevidade
Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – Total

2010
0,395
0,542
0,685
0,527

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD

Tabela 22 – Número de Eleitores
Política
Eleitores total (posição dezembro)

2012
16.030

Fonte: Tribunal Superior Eleitoral - TSE

1.1 EDUCAÇÃO EM MURICI

1.1.1 EDUCAÇÃO BÁSICA EM MURICI

1.1.1.1

EDUCAÇÃO INFANTIL

Primeira etapa da educação básica, oferecida em creches e préescolas, às quais se caracterizam como espaços institucionais não
domésticos que constituem estabelecimentos educacionais públicos
ou privados que educam e cuidam de crianças de 0 a 5 anos de idade no período diurno, em jornada integral ou parcial, regulados e supervisionados por órgão competente do sistema de ensino e submetidos a controle social. Diretrizes curriculares Nacionais para Educação Infantil (Resolução nº 5, de dezembro de 2009).

A Educação Infantil é definida pela Lei nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases,
“representa a primeira etapa da educação básica, tendo como finalidade o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, completando a ação da família e da comunidade.” (Art.
26

29). Esse reconhecimento da Educação Infantil como estágio inicial da Educação
Básica, representou uma das grandes conquistas da Constituição Federal de 1988 e
da LDB, reconhecendo sua importância como momento de iniciação da criança no
processo educativo.
A oferta em creches ou entidades similares para criança de até três anos de
idade e em pré-escolas para as crianças de 4 a 5 anos; sendo que, a matrícula é
obrigatória para as crianças desta última faixa etária como coloca a Lei nº
12.796/2013.
No Brasil, a história da Educação Infantil sempre foi ministrada, inicialmente,
nos chamados Jardins de Infância destinados a crianças das classes mais abastadas. Só a partir dos anos 80, ocorreu sua ampliação para as classes populares em
função das novas demandas sociais por emprego, que permitiram uma maior inserção da mulher no mercado de trabalho. A Educação Infantil para as classes populares teve, portanto, além de um nível de conquista, um caráter de luta. Nesse momento histórico a educação da criança pequena foi considerada, por muito tempo
assistencialista, bastando que fossem cuidadas e alimentadas.
Os movimentos liderados pela Organização Mundial da Educação Pré-Escolar
– OMEP com a realização de cursos, seminários, oficinas e movimentos na época
da Constituinte e da conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento (CNUMAD), conhecida também como ECO-92. Salienta-se, ainda, as
ações em prol da infância desenvolvida pela Promotoria da Infância, pelo Fórum da
Educação Infantil, Rede Primeira Infância, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Infância e da Adolescente, Pastoral da Criança, UNICEF e outras instituições
que lutam pelos direitos das crianças. Esses movimentos serviram como esforços de
construir a identidade própria desta etapa da educação. Mesmo com todas essas
conquistas dos movimentos sociais na área da Educação Infantil os avanços na área
de produção científica, política e nos movimentos sociais ligados a Educação Infantil
sinalizaram a necessidade de sua revisão e atualização, para que isso se tornasse
possível desencadear um processo amplo e participativo, iniciado pelo estabelecimento de um convênio de cooperação técnica entre a Coordenadoria de Educação
Infantil do MEC e a Universidade em torno do objetivo do trabalho pedagógico e das
estratégias utilizadas para alcançá-lo.
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Esse amplo debate originou um grande movimento nacional de estudos e debates sobre o currículo da Educação Infantil, tendo sido produzido nesse processo
de discussão “Práticas Cotidianas na Educação Infantil: bases para a reflexão sobre
as orientações curriculares” (MEC/SEB, 2009). Desses estudos nasce à definição de
currículo defendida nas (DCNEI/2009) que:

Põe o foco na ação MEDIADORA da instituição de Educação Infantil
como articuladora das experiências e saberes das crianças e conhecimentos que circulam na cultura mais ampla e que despertam o interesse das crianças.

Conforme as Diretrizes Curriculares de Educação Infantil, 2009, a criança expe-

rimenta, compete, é curiosa, questionadora, tem desejos, imaginação e fantasias
próprias e constrói sentido sobre a natureza e a sociedade, e nessa relação necessita da brincadeira e das interações para realmente se construir enquanto cidadão,
imerso nas múltiplas linguagens.
No Município de Murici, desde os anos de 1956 já existia Educação Infantil,
ofertada no Jardim de Infância São Luiz de Gonzaga, localizado na Praça da Matriz.
No entanto, não funcionava com a estrutura necessária para atender a essa faixa
etária e por décadas esta etapa de ensino foi entendida como local de preparação
para o ingresso no ensino fundamental.
Para reverter esse quadro, a Secretaria Municipal de Educação de Murici tem
investido de forma efetiva na formação continuada para os profissionais da Educação Infantil em Cursos de Graduação em pedagogia e Pós-graduação Lato Sensu
(firmando parcerias com Instituições de Ensino Superior e Ministério da Educação) e
na formação em serviço, no próprio local de trabalho. Esses espaços de reflexão
sobre fazer cotidiano vivido pelas crianças e por todos que fazem parte da instituição
de Educação Infantil, incluem todos no fascinante processo de ser “um eterno
aprendiz”.
Algumas das nossas instituições de ensino já se encontram com suas propostas pedagógicas prontas e todas compatíveis com as normativas trazidas pelas novas Diretrizes, e as demais se encontram em amplo processo de renovação de práticas e apropriação do direito que a criança tem à infância, à brincadeira e às interações.
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Mesmo com todos esses avanços o Município de Murici, possui quatro grandes desafios a serem superados: o primeiro deles diz respeito aos espaços físicos
que não garantem um atendimento de qualidade para a demanda já atendida; o segundo, tão importante quanto o que o precede, é o atendimento mínimo às crianças
de 0 a 3 anos de idade, que na sua grande maioria, ainda encontra-se fora das creches; o terceiro é estruturar, dentro dos espaços de educação infantil, Diretrizes e
Normas que direcionem o fazer pedagógico das Escolas da Rede Pública e Privada
de Ensino; o quarto é expandir, de forma gradativa, o atendimento em tempo integral
às crianças de 0 a 5 anos.
As Tabelas 23 e 24 nos mostram a real dimensão da demanda reprimida desta etapa de ensino no município de Murici.
Tabela 23 – População, Localização e Faixa Etária
População (1)
(Localização / Faixa Etária)

Urbana

Rural

População (1)
(Localização / Faixa Etária)

Total

Ano

0 a 3 anos

4 a 5 anos

2000

1.704

830

2007

1.746

989

2010

1.751

881

2000

874

438

2007

476

286

2010

352

214

Ano

0 a 3 anos

4 a 5 anos

2000

2.578

1.268

2007

2.222

1.275

2010

2.103

1.095

Fonte: (1) IBGE – Censo 2000 e 2010 e Contagem 2007; (2) IBGE – 2008, a preços correntes (1 000
R$); (3) Índice de desenvolvimento humano – PNUD – 2000; (4) Índice de desenvolvimento da Infância – Unicef – 2004; (5) IBGE – Censo Demográfico de 2000.
Nota: no resultado total da população, o IBGE inclui a população estimada nos domicílios fechados
além da população recenseada. No caso dos municípios que não participaram da contagem a população é toda estimada.

Tabela 24 – Perfil da educação infantil em Murici – AL – 2010 a 2013
Anos

2010

2011

2012

2013

Creche

93

47

154

0

Educação Infantil

909

859

925

961

Fonte: Censo Escolar - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP / 2013
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Fazendo um paralelo entre as tabelas 23 e 24, podemos observar que no ano
de 2010 tínhamos em Murici uma população de 1.751 crianças com idade entre 0 a
3 anos na zona urbana e 352 de 0 a 3 anos na zona rural, totalizando 2.103 crianças
para atendimento em creche. No entanto, a oferta da Secretaria Municipal de Educação foi extremamente inferior à demanda apresentada. Dos números supracitados, apenas 93 crianças foram atendidas na creche no ano de 2010, a que representa um percentual de 4,42%. Já no ano de 2013, o município não oferece matrículas para a creche de (0 a 3 anos).
Tabela 25 – Atendimento de Educação Infantil de 0 a 3 anos
ANOS
2010

2011

2012

2013

2014

132

133

154

185

159

Rede Municipal de Ensino
Rede Privada de Ensino

Fonte: Censo Escolar - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
INEP / 2013 e Escolas da Rede Privada de Ensino de Murici / 2014

Tabela 26 – Atendimento de Educação Infantil de 4 e 5 anos
ANOS
2010

2011

2012

2013

2014

92

99

83

152

144

Rede Municipal de Ensino
Rede Privada de Ensino

Fonte: Censo Escolar - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
INEP / 2013 e Escolas da Rede Privada de Ensino de Murici / 2014

Como podemos observar nas Tabelas 25 e 26 as matrículas de educação infantil na rede privada de ensino de Murici entre os anos 2010 e 2014 continuam
crescendo tanto de 0 a 3 anos, como de 4 e 5 anos. Isso é consequência da falta de
crescimento estrutural da rede pública de ensino, que não comportando toda a demanda existente de educação infantil, deu espaço para o surgimento e crescimento
do atendimento na educação infantil das escolas particulares que tem crescido a
cada ano no município.
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Gráfico 11 – Percentual da população de 0 a 3 anos que frequenta a escola.

Fonte: Estado, Região e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013
Fonte: Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional - 2010

Como se pode observar, no Gráfico 11, somente 12,3% das crianças de 0 a 3
anos tem garantido o direito à matrícula em creches, o que corresponde apenas a
aproximadamente

1
8

da população desta faixa etária. Já no tocante à oferta de pré-

escola, com crianças de 4 e 5 anos, avançamos significativamente alcançando uma
cobertura de matrícula de 68%, o que equivale acerca de

1
3

da população nesta ida-

de, como podemos observar no Gráfico 12.
Gráfico 12 – Percentual da população de 4 e 5 anos que frequenta a escola.

Fonte: Estado, Região e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013
Fonte: Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional - 2010

Diante dos dados apresentados, o gestor municipal tem o desafio de reativar
e ampliar o baixo indicador de 12,3% de atendimento das crianças de 0 a 3 anos de
idade, de modo que até o final da vigência deste plano a oferta seja de 50%. Este
indicador apresenta-se hoje num patamar menos desfavorável, via PAR (Plano de
Ações Articuladas), PROINFÂNCIA (Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil), FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da
Educação), que prevê financiamentos específicos para creches e pré-escolas. Com
o apoio desses programas federais, que dão aporte financeiro ao município, já estão
sendo construídos três Centros de Educação Infantil que também serão devidamente aparelhados, duas destas unidades estão sendo construídas no Conjunto Resi31

dencial Olavo Calheiros e uma unidade no Conjunto Residencial Pedro Tenório Raposo com previsão para funcionamento em 2016, totalizando uma cobertura de matrícula de 480 crianças de 0 a 5 anos.
1.1.1.2

ENSINO FUNDAMENTAL

Historicamente o Ensino Fundamental tem se constituído na pedra angular da
Educação básica, na busca incessante pelo direito à aprendizagem de ler e escrever
e da dignidade humana que esse fato pode favorecer.
O ingresso no ensino fundamental é obrigatório, esta etapa de ensino está dividida em dois grupos que carregam características específicas: anos iniciais com
duração de 5 anos e anos finais com duração de 4 anos. A Tabela 27 sinaliza a população com idade para cursar esta etapa de ensino no município de Murici.
Tabela 27 – População dos 6 aos 14 anos
População (1)
Localização
Faixa Etária
Urbana

Rural

Total

Ano

6 a 14 anos

2000
2007
2010
2000
2007
2010
2000
2007
2010

3.835
4.423
4.422
1.678
1.199
1.112
5.513
5.622
5.534
IDI (4)
0,44

Fonte: (1) IBGE – Censo 2000 e 2010 e Contagem 2007; (2) IBGE – 2008, a preços correntes (1 000
R$); (3) Índice de desenvolvimento humano – PNUD – 2000; (4) Índice de desenvolvimento da Infância – Unicef – 2004; (5) IBGE – Censo Demográfico de 2000.
Nota: no resultado total da população, o IBGE inclui a população estimada nos domicílios fechados
além da população recenseada. No caso dos municípios que não participaram da contagem a população é toda estimada.

No ano de 2010, Murici apresentava uma população de 5.534 pessoas com
idade entre 6 a 14 anos. Se observarmos a matrícula no ensino fundamental, como
nos mostra a Tabela 28, neste mesmo ano encontraremos um total de 6.196 alunos,
o que corresponde a uma matrícula superior àquela população, ficando evidente
uma diferença de 662 alunos.
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Tabela 28 – Número de Matrículas do Ensino Fundamental
Etapa e Modalidade de Ensino
Anos

2010

2011

2012

2013

Anos Iniciais

3.649

3.470

3.522

3.381

Anos Finais

2.547

2.440

2.672

2.588

Fonte: Censo Escolar - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
INEP

Esta discrepância é explicada pelas altas taxas de reprovação que têm gerado, progressivamente, a distorção idade-escolaridade no nosso município, ou seja,
está presente no ensino fundamental uma faixa etária destinada ao ensino médio.
O Gráfico 13, mostra que 93,7% da população nessa idade escolar encontram-se matriculados.
Gráfico 13 - Percentual da população de 6 a 14 anos que frequenta a escola.

Fonte: Estado, Região e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013
Fonte: Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional - 2010

No entanto, não é a garantia do acesso que se configura atualmente em um
desafio. De toda a matrícula do ensino fundamental só 29,3% dos alunos encontram-se na idade correspondente ao ano cursado (taxa líquida de matrícula). Como
nos mostra o Gráfico 14.
Gráfico 14 – Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o ensino fundamental concluído.

Fonte: Estado, Região e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013
Fonte: Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional - 2010
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Diante dos dados apresentados pode-se perceber que o grande desafio para
o município de Murici é cumprir a Meta 2 do Plano Nacional da Educação – PNE, Lei
nº 13.005 de 2014, que prevê a universalização do ensino fundamental de 9 (nove)
anos para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, melhorando o fluxo escolar e a qualidade da educação básica do município.
As altas taxas de reprovação têm aumentado expressivamente a distorção
idade-escolaridade no ensino fundamental como nos mostra a Tabela 29.

Tabela 29 – Taxa de Rendimento Escolar
Indicadores Educacionais
Etapa Escolar

Taxa (Rede Pública) (%)

Anos
Reprovação

Anos Iniciais

Anos Finais

2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013

11%
12,7%
14,7%
8,5%
16,8%
15,1%
16,5%
10,6%

Qt.
400
443
517
289
429
368
441
274

Aprovação
84%
83,7%
81,9%
88,1%
61,3%
65,1%
65%
74,8%

Qt.
3.064
2.906
2.884
2.980
1.562
1.589
1.736
1.936

Abandono
5,1%
3,5%
3,5%
3,3%
21,9%
19,8%
18,5%
14,6%

Qt.
186
123
123
114
557
484
496
380

Fonte: Censo Escolar - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
INEP / 2013

As taxas de reprovação e abandono apresentadas na Tabela 29 demonstram
um alto índice de exclusão escolar, gerado pelas escolas da rede pública de ensino.
No ano de 2013, dos 3.383 alunos matriculados nos anos iniciais do ensino fundamental, 403 alunos tiveram sua trajetória escolar interrompida pela reprovação e pelo abandono.
Analisando os indicadores dos anos finais, os dados são ainda mais preocupantes, dos 2.590 alunos matriculados, 654 foram retidos e/ou abandonaram a escola. Assim, de uma cobertura de matricula, totalizada em 5.973 alunos, aparece um
déficit de 1.057 alunos retidos e evadidos do ensino fundamental no ano referido.
Representando aproximadamente 30% da matricula efetuada.
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Como desdobramento dessas altas taxas de reprovação surge uma progressiva diminuição na aprovação, sobretudo nos anos finais, o que tem aumentado,
significativamente, o quadro de distorção de idade-escolaridade, desta etapa de ensino.
O desafio que o município se depara é ir para além de uma política de universalização do acesso ao ensino fundamental, por meio da garantia de matrícula, precisa-se criar políticas efetivas e sistemáticas, em consonância com as já existentes,
que garantam permanência e sucesso escolar para os alunos.
A Resolução CEB/AL Nº 08/2007, regulamenta o ensino fundamental de 9
anos e estabelece os 3 primeiros anos como um bloco sequencial e ininterrupto com
progressão continuada para a primeira fase de alfabetização e letramento.
Conforme a resolução supracitada, os três anos iniciais do Ensino Fundamental devem assegurar a alfabetização e o letramento; a continuidade da aprendizagem, haja vista a complexidade do processo de alfabetização e os danos (psicológicos, abalos de estima, desestímulo e provável evasão) que a repetência pode causar para o aluno, na passagem do primeiro para o segundo ano e deste para o terceiro.
Surge daí, outro grande desafio: articular políticas de educação no município
de acordo com o que estabelece o Plano Nacional de Educação (PNE), na Meta 5:
“Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do Ensino Fundamental”.

Gráfico 15– Taxa de alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do ensino
fundamental

Fonte: Estado, Região e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013
Fonte: Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional - 2010
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De acordo com o Gráfico 15, apenas 69,2% das crianças que se encontram
cursando o 3º ano do ensino fundamental estão alfabetizadas, ficando bem abaixo
dos índices Estadual de 95,9% e Nacional que é de 97,2%.
A partir de 2012, no sentido de melhorar as taxas de leitura e escrita dos alunos, o Governo Federal implantou o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade
Certa (PNAIC), com adesão do município de 100% de suas escolas, com o compromisso de reduzir os indicadores acima descritos.

Resultados Finais da Avaliação Nacional da Alfabetização – ANA – 2013

Tabela 30 – Resultados Finais de Língua Portuguesa
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Escolas
Língua Portuguesa

Língua Portuguesa

Língua Portuguesa

Leitura

Escrita

Leitura

Escrita

Leitura

Escrita

Leitura

Escrita

Escola M. Astolfo Lopes

67,32%

54,42%

22,1%

13,37%

9,19%

15,37%

1,4%

4,73%

Escola M. Professor Aurino Maciel

70,01%

67,06%

25,27%

13,8%

4,72%

4,67%

0%

0%

Escola M. Nossa Senhora das Graças

53,2%

57,66%

37,76%

8,33%

6,22%

19%

2,82%

7,04%

Escola M. Governador Lamenha Filho

34,82%

31,28%

36,49%

14,64%

23,3%

40,01%

5,39%

11,25%

1,56%

1,56%

E. M. Juvenal Lopes Ferreira de Omena 67,87% 45,96% 27,79% 19,94% 2,78% 23,75%
Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação – SIMEC – 2013

Língua Portuguesa

Nos indicadores da Tabela 30, percebe-se que as crianças que cursaram os
3º anos estavam concentradas no Nível1 de leitura e escrita. Elas liam palavras dissílabas, trissílabas e polissílabas com estruturas canônicas e não canônicas com
apoio de imagens.
Nos Níveis 3 e 4, a maioria das crianças, ainda não conseguiam: inferir informação no texto; localizar informações implícitas; inferir relação de causa e consequência em texto de gêneros diversos; reconhecer significado de expressão de linguagem figurada em gêneros como poema, texto narrativo ou tirinha. O que significa que grande parte dos alunos encontra-se no processo incipiente de leitura e escrita, lendo, mas ainda não atribuindo sentido ao que lê.
No tocante à escrita, os alunos também se concentram, em sua grande maioria, no Nível1. Escrevem palavras com sílabas canônicas (consoante e vogal) e não
canônicas com algumas dificuldades. Do mesmo modo, conseguem escrever, ortograficamente, palavras com essas sílabas canônicas.
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Observa-se também, um número muito pequeno de crianças que dominam as
habilidades descritas nos Níveis 3 e 4, ou seja, apresentam uma grande dificuldade
em escrever textos narrativos a partir de uma situação dada, em sua grande maioria
escrevem textos sem coesão na forma simples de frases soltas.
Tabela 31 – Resultados Finais de Matemática
Nível 1

Nível 2

Nível 3

Nível 4

Matemática
67,08%

Matemática
26,77%

Matemática
4,59%

Matemática
1,55%

Escola M. Professor Aurino Maciel

66,81%

28,86%

4,33%

0%

Escola M. Nossa Senhora das Graças

44,74%
31,18%

47,48%
45,29%

7,78%
12,61%

0%
10,92%

Escolas
Escola M. Astolfo Lopes

Escola M. Governador Lamenha Filho

E. M. Juvenal Lopes Ferreira de Omena
78,33%
21,67%
0%
Fonte: Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação – SIMEC – 2013

0%

A Tabela 31, mostra que no componente de matemática, as crianças avaliadas encontram-se, sobretudo, nos Níveis 1 e 2, o que indica que já reconhecem figuras geométricas planas ou espacial em objetos de uso cotidiano; fazem uso de horas
em minutos em relógio digital; reconhecem valor monetário de cédulas; associam a
escrita por extenso de números naturais de até 3 algarismo à sua representação
simbólica; completam sequências numéricas crescente de números naturais consecutivos e não consecutivos; comparam números naturais com até 3 algarismos não
ordenados e resolvem problemas de adição sem reagrupamento.
Com base nos dados apresentados percebe-se um distanciamento entre a
Resolução CEB/AL nº 08/2007, que regulamenta o Ensino Fundamental de 9 anos e
a sua implantação no fazer pedagógico das escolas.
O ensino fundamental de 9 anos não pode ser compreendido como o simples
acréscimo de 1 ano, mas deve ser entendido dentro de uma sistemática de progressão continuada, de bloco pedagógico não passível de interrupção e com direitos de
aprendizagem que precisam ser garantidos, para que os alunos possam desenvolver
as habilidades e competências necessárias para seu prosseguimento regular nos
estudos.
A partir da Tabela 32, observa-se os indicadores da Taxa de Distorção IdadeAno.
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Tabela 32 – Taxa de Distorção Idade-Ano
Anos Iniciais
Escolas

Taxa de Distorção Idade-Ano em Porcentagem (%)

2010
2012
2013
Escola Municipal Astolfo Lopes
26
27
34
Escola Municipal Governador Lamenha Filho
6
6
12
Anos Iniciais
Taxa de Distorção Idade-Ano em PorcentaEscolas
gem (%)

Escola Municipal Juvenal Lopes F. de Omena
Escola Municipal Nossa Senhora das Graças
Escola Municipal Pedro Tenório Raposo
Escola Estadual Doutor Artur Lopes Ferreira
Escola Municipal Professor Aurino Maciel

2010
39
27
29
53
39

2012
40
18
34
50
36

2013
36
24
41

Fonte: Censo Escolar - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
INEP / 2013

A partir da Tabela 32, observa-se que na Escola Municipal Astolfo Lopes
34% alunos se encontram com atraso escolar.
A Escola Municipal Governador Lamenha Filho de 6% foi para 12% o número de crianças com distorção idade-ano. Apresentando no período de 2010 a
2013, um crescimento de 100% de distorção idade-ano.
A Escola Municipal Juvenal Lopes Ferreira de Omena tem apresentado
uma pequena redução nos seus índices de 2010 a 2013, mas ainda apresenta números bastante elevados, pois de cada 100 alunos 36 se encontram com atraso escolar, sendo que destes 39% estão nos 3º anos e 51% nos 5º anos. A Escola Municipal Nossa Senhora das Graças teve uma leve diminuição nos seus índices na
transição 2010 e 2012 passou de 27% para 18%, mas voltou a crescer em 2013
passando para 24%. Esta defasagem está concentrada, sobretudo, nos 3º anos
(30%) e nos 5º anos (39%). A Escola Municipal Professor Aurino Maciel tem
crescido nos seus índices de distorção idade-ano passando de 36% para 41% em
2013, sendo que o mais preocupante é que 62% desses números estão concentrados nos 5º anos.
As altas taxas de distorção idade-ano dos terceiros e quintos anos revelam a
concentração de reprovação nestes anos, reflexo de que a progressão continuada
dos primeiros para os segundos anos e dos quartos para os quintos anos estão gerando aprovação, mas não aprendizagem compatível com o ano cursado. Isso é
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demonstrado quando as escolas realizam a avaliação formativa e somativa1 nos terceiros e quintos anos. O PNE, em sua Meta 7, estabelece que devemos fomentar a
qualidade da educação básica com todas as etapas e modalidades, com melhoria do
fluxo escolar e da aprendizagem.
A Resolução CEB/AL nº 08/2007, estabelece que os alunos dos terceiros e
quintos anos que se encontram em distorção idade-ano poderão ser agrupados em
turmas de progressão, considerando sua faixa etária e seu nível de aprendizagem
por proximidade e, ainda, a possibilidade de prosseguir seus estudos cumprindo
progressão parcial, que deverá ser oportunizada pela unidade de ensino em horário
contrário ao que ele estuda.
Buscando atender ao que estabelece a resolução subscrita, a Secretaria Municipal de Educação de Murici (SEMED), realizou em 2014, um projeto piloto de Laboratório de Aprendizagem (LAP), com os alunos dos terceiros aos nonos anos, que
tinha por finalidade atender no contra turno aos alunos que se encontravam em distorção idade-ano e que apresentavam acentuada dificuldade em leitura e escrita. O
projeto teve boa aceitação pelas escolas, acontecendo em um único espaço e atendendo às demandas encaminhadas pelas unidades de ensino e garantindo para
muitas crianças o direito de ler e escrever. No entanto, avaliando o processo de implantação e implementação neste primeiro ano observamos as altas taxas de abandono e infrequência dos alunos, sobretudo do sexto ao nono anos, como fatores que
precisam ser melhorados, a partir de um monitoramento mais sistemático por parte
das Escolas, da Secretaria de Educação e de um engajamento mais efetivo com as
famílias.
Diante dos dados apresentados acima, a Secretaria Municipal de Educação
precisa continuar investindo em políticas públicas de correção de fluxo escolar, pensando e criando espaços e tempos de complementação de estudos, a exemplo do
LAP já descrito.

1

Avaliação formativa acontece por meio dos pareceres e fichas descritivas e a somativa a partir dos
instrumentos avaliativos, considerando a média global com resultado mínimo de 6,0 pontos bimestrais
e 24,0 pontos anuais.
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Tabela 33 – Taxa de Distorção Idade-Ano em Porcentagem (%)
Anos Finais
Escolas

Escola Municipal Juvenal Lopes F. de Omena

Taxa de Distorção Idade-Ano em Porcentagem (%)

2013
56

Escola Municipal Pedro Tenório Raposo

52

Escola Estadual Doutor Artur Lopes Ferreira

62

Fonte: Censo Escolar - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
INEP / 2013

Nos anos Finais do Ensino Fundamental, conforme Tabela 33, a Escola Municipal Juvenal Lopes Ferreira de Omena também apresenta números bastante
elevados quanto à distorção dos seus alunos sendo que a cada 100 alunos 56 se
encontram com atraso escolar. Com concentração, sobretudo, nos 6º e 8º anos. Na
Escola Municipal Pedro Tenório Raposo de cada 100 alunos 52 estão com distorção. A Escola Estadual Doutor Artur Lopes Ferreira, de cada 100 alunos, 62 se
encontram em atraso escolar.
Mediante os elevados índices de distorção supracitados, a Secretaria Municipal de Educação através da sua Coordenação Pedagógica e Equipe de Inspeção
propõe para o biênio 2015 – 2016 a implantação de turmas de Educação de Jovens
e Adultos diurnos como política mitigatória da distorção idade-ano da Rede Municipal de Ensino de Murici.
Além de indicadores como aprovação, reprovação e abandono escolar a qualidade da educação no Brasil também é avaliada pelo Índice de Desenvolvimento da
Educação Básica (IDEB), por meio de avaliação em larga escala do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) realizada nas escolas para os alunos dos quintos
e nonos anos no formato da Prova Brasil. O IDEB é resultado de duas variáveis,
igualmente importantes, são elas:


Fluxo escolar obtido pela taxa de aprovação, reprovação e abandono;



Médias de desempenho nas avaliações Nacionais da Prova Brasil.

A junção de ambas variáveis gera uma escala de 0 a 10, apresentando dados
que referenciam a qualidade de cada instituição de ensino, Redes Municipal, Estadual e Nacional criando, assim, um panorama que reflete os parâmetros pelos quais
a educação deve caminhar.
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Tabela 34 – Indicadores Educacionais
Indicadores Educacionais

2011
Ensino Fundamental

IDEB – 4ª série / 5º ano
IDEB – 8ª série / 9º ano

2013
3,3
2,3

3,4
2,9

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP

No sentido de melhorar a qualidade de ensino e os indicadores educacionais,
o Ministério da Educação recomenda a ampliação do tempo escolar e revisão curricular que contemple a escola de tempo Integral. Não se trata do simples acréscimo
de horas, oferecendo atividades aleatórias com o propósito de preencher o tempo
dos alunos, a implantação/implementação desta organização busca construir e favorecer, nos espaços escolares, aprendizagens que promovam cidadania, respeito e
valorização à diversidade.
Estas atividades precisam estar contempladas no currículo escolar e sustentadas em sua proposta político pedagógica, como forma de integrar saberes, favorecer a interdisciplinaridades e a transversalidades, contextualizando os conhecimentos das diversas áreas de ensino.
O Plano Nacional de Educação, na Meta 6, vem oferecer em tempo integral
em, no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos
alunos da educação básica,
1.1.1.3

ENSINO MÉDIO

A Lei de Diretrizes e bases – LDB nº 9.394/1996 estabelece o Ensino Médio
como a última etapa da Educação Básica. Com a aprovação do Fundo de Desenvolvimento e Manutenção da Educação Básica- FUNDEB e, sobretudo, da Ementa
Constitucional nº 59/2009, que estende a obrigatoriedade da oferta da educação básica dos 4 aos 17 anos de idade. Com essa fundamentação legal, a universalização
do ensino médio deixa de ser apenas um anseio da sociedade e passa a ser obrigatoriedade na agenda das políticas públicas do governo.
De acordo com o censo 2010 a população muriciense de 15 a 17 anos é de
1.866 (Tabela 35).
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. Tabela 35 – População de Murici
População (1)
Localização
Faixa Etária
Urbana

Rural

Total

Ano

15 a 17 anos

2000
2007
2010
2000
2007
2010
2000
2007

1.211
1.413
1.494
610
372
302
1.821
1.785
1.796

2010

Taxa de analfabetismo(s)
População de 15 anos ou mais
43,50
Fonte: (1) IBGE – Censo 2000 e 2010 e Contagem 2007; (2) IBGE – 2008, a preços correntes (1 000
R$); (3) Índice de desenvolvimento humano – PNUD – 2000; (4) Índice de desenvolvimento da Infância – Unicef – 2004; (5) IBGE – Censo Demográfico de 2000.
Nota: no resultado total da população, o IBGE inclui a população estimada nos domicílios fechados
além da população recenseada. No caso dos municípios que não participaram da contagem a população é toda estimada.

Desse contingente, 935 encontram-se matriculados na rede pública de ensino, restando um total de 931 alunos fora da escola, um percentual de quase 50% da
população geral nessa faixa etária no ano descrito. Como observa-se na Tabela 36

Tabela 36 – Matrícula do Ensino Médio
Etapa e Modalidade de Ensino
Anos
Ensino Médio

2010
935

2011
1.118

2012
1.220

2013
1.205

Fonte: Censo Escolar - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
INEP

O Plano Nacional de Educação, Meta 3, estabelece a universalização da educação para toda a população dos 15 aos 17 anos por faixa etária, essa demanda
pertence ao Ensino Médio. Observa-se que em Murici, Gráfico 11, 75,2% dos alunos
nessa idade frequentam a escola. Essa taxa é próxima ao patamar estadual que é
de 80%, mas é menor que a regional que é de 83,1% e a nacional que registra
84,3%. Para alcançarmos a universalização do ensino nesta etapa, precisa-se incluir
aproximadamente 25% de alunos nessa idade na rede de ensino.
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O Plano Nacional de Educação, na meta 3, estabelece a universalização da
educação para toda a população dos 15 aos 17 anos, por faixa etária, essa demanda pertence ao Ensino Médio. Observa-se que em Murici, Gráfico 16, 75,2% dos
alunos nessa idade frequentam a escola. Essa taxa é próxima ao patamar estadual
que é de 80%, mas regional que é de 83,1% e nacional que registra 84,3%. Para
alcançarmos a universalização do ensino nesta etapa, precisa-se incluir aproximadamente 25% de alunos nessa idade na rede de ensino.
Gráfico 16 – Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola.

Fonte: Estado, Região e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013
Fonte: Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional - 2010

Se por um lado a oferta no ensino médio tem alcançado uma certa equiparação no que se refere aos índices estadual e regional, por outro, a permanência e o
sucesso na aprendizagem têm sido fatores que têm gerado um outro tipo de exclusão.
A Meta 03 do PNE prevê, ainda, que a taxa líquida de matrícula do ensino
médio deverá ser elevada em 85%. Essa meta está relacionada ao número total de
alunos com idade prevista para estar cursando uma determinada etapa de ensino
médio. Trata-se de um indicador que além de verificar o acesso do aluno ao sistema
educacional, avalia, também, a sua permanência e o seu sucesso. O Gráfico 17 indica a porcentagem da população que está matriculada no ensino médio na idade
adequada, no município de Murici.
Gráfico 17 – Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 a
17 anos.

Fonte: Estado, Região e Brasil – IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) – 2013
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Fonte: Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional - 2010

Mesmo tendo avançado bastante na oferta do acesso a essa etapa de ensino,
observa-se no gráfico 17, que somente 18,6% dessa demanda atendida está cursando a etapa na idade adequada, ficando bem abaixo das taxas estadual (37,4%) e
nacional (55,3%), resultado de longos anos de reprovação e abandono, demonstrando que a universalização do Ensino Médio traz em seu bojo outros desafios e
precisa vir acompanhada da melhoraria dos indicadores de permanência e sucesso
de aprendizagem.
A Tabela 37 mostra os índices de reprovação e abandono no ensino médio:
Tabela 37 – Taxa de aprovação, reprovação e abandono
Indicadores Educacionais
Etapa Escolar

Taxa (Rede Pública) (%)

Anos
Reprovação

Ensino Médio

2010
2011
2012
2013

17%
13,8%
2,8%
17,3%

Qt.
160
155
34
210

Aprovação
63,8%
63,4%
79,6%
72%

Qt.

Abandono

597
709
971
869

19,2%
22,8%
17,7%
10,6%

Qt.
180
255
216
128

Fonte: Censo Escolar - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
INEP / 2013

Os indicadores da Tabela 37 só confirmam as altas taxas de reprovação e
abandono geradas pelo ensino médio.
O PNE, na Meta 11, prevê que as matrículas da educação profissional técnica
de nível médio devem ser triplicadas, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no segmento público. O Gráfico 18, demonstra como estar
essa oferta no município de Murici.

Gráfico 18 – Matrículas em educação profissional técnica de nível médio.
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Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica – 2013

Observando o gráfico 18, vê-se que Murici não tem oferta para esta etapa, no
entanto essa taxa está diferente da nossa realidade atual. Desde o ano de 2010 que
o município foi contemplado com a oferta de cursos técnico-profissionalizantes pelo
Instituto Técnico Federal em espaço cedido pelo município. Hoje estamos recebendo
uma sede do IFAL que visa ampliar o atendimento a essa etapa de ensino, o que
será de extrema relevância para o cumprimento dessa meta.
Em Murici, o Ensino Médio foi implantado no ano de 1984 pela Escola Municipal de Ensino Fundamental e Médio Professor Aurino Maciel, ofertando o curso de
Contabilidade até o ano 2000. Essa mesma unidade de ensino ofereceu, ainda , o
curso de Magistério com duração entre os anos de 1996 a 2001.
A Escola Estadual Professor Loureiro, iniciou a oferta na etapa de Ensino Médio no ano de 2001, tendo sua primeira turma terminado no ano de 2004. Em seu
Ensino Médio, busca melhorias na qualidade de ensino, inovações em sua prática
pedagógica, criando condições para uma educação de inclusão, equalizadora, propiciando oportunidades de interação entre as diversas áreas do conhecimento e aspectos da vida cidadã, como conteúdos básicos para a constituição de conhecimentos e valores em que a única igualdade é cada educando ser diferente e único.
Cumprindo o disposto no Projeto Político Pedagógico da Escola, e em conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o Ensino Médio
terá como finalidade:

I.

a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino

fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos;
II. a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar
aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas
condições de ocupação ou aperfeiçoamentos posteriores;
III. o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a formação ética
e o desenvolvimento da autonomia e do pensamento crítico;
IV.

a compreensão dos fundamentos científicos - tecnológicos dos processos

produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
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Mesmo tendo essa finalidade, os alunos que terminam o ensino médio não
têm uma profissão definida e, por isso, só conseguem trabalhos informais sem uma
remuneração adequada. Para estes jovens, um grande desafio cotidiano é a garantia da própria sobrevivência, numa tensão constante entre a busca de gratificação
imediata e um possível projeto de vida.
Assim, a necessidade de um ensino integral, que forme um aluno que seja
capaz de encontrar um caminho ao terminar esta modalidade de ensino.
1.1.1.4

MODALIDADES E DIVERSIDADES EDUCACIONAIS

1.1.1.4.1 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

A história da Educação de Jovens e Adultos no Brasil chega à década de
1990 reclamando a consolidação de reformulações pedagógicas que, aliás, vêm se
mostrando necessárias em todo o ensino fundamental. Do público que tem ocorrido
aos programas para jovens e adultos, uma ampla maioria é constituída de pessoas
que já tiveram passagens fracassadas pela escola, entre elas, muitos adolescentes
e jovens recém-excluídos do sistema regular. Essa situação ressalta o grande desafio pedagógico em termos de seriedade e criatividade que a educação de jovens e
adultos impõe como garantir a esse segmento social que vem sendo marginalizado
nas esferas socioeconômicas e educacional um acesso à cultura letrada que lhe
possibilite uma participação mais ativa no mundo do trabalho, da política e da cultura, (p.34). Ribeiro (apud Brasil. 1998).
Com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº
9394∕96, reformou-se o direito dos Jovens e Adultos a um ensino básico de qualidade e adequado às suas condições, considerando as características, interesses, condições de vida e de trabalho dos cidadãos, assim como a sua gratuidade em situação de ensino, sendo o mesmo dever do poder público.
A resolução CNE∕CEB nº 1∕2000 instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais,
para Educação de Jovens e Adultos. Essas diretrizes destacam que a EJA, como
modalidade da Educação Básica, deve considerar o perfil dos alunos e sua faixa etária ao propor um modelo pedagógico, de modo a assegurar a equidade e a diferen-
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ça. Analisando a história da Educação de Jovens e Adultos no país, percebe-se uma
longa trajetória marcada por avanços e retrocessos.
Num contexto mais restrito, é possível perceber que a Educação de Jovens e
adultos do Município de Murici, também passou por todo um processo de avanços e
retrocessos, hoje pretende-se, de forma coletiva, construir uma educação de jovens
e adultos que considere essa modalidade educativa no campo do direito, superando
a concepção dita compensatória, mudando a maneira como a EJA é concebida e
praticada, na perspectiva de buscar novas estratégias, as quais considerem os interesses desse público, como formas de ensino articulado com o mundo do trabalho,
tendo como foco a formação de educadores e a renovação do currículo.
O poder público reconhece a importância de manter a oferta da EJA, nos turnos diurno e noturno onde haja necessidade da comunidade. Os órgãos educacionais, em parceria, criarão espaços de estudos, para uma organização curricular, de
forma a facultar opções aos alunos, bem como garantir autonomia da escola.
A formação continuada dos educadores será uma premissa, tendo em vista a
importância de conhecer debates e aperfeiçoar fazeres pedagógicos que garantam
qualidade e deem credibilidade ao conhecimento desenvolvido nesta modalidade,
cabe, ainda, ao poder público garantir maior amparo e segurança aos alunos dos
turnos diurnos e noturnos. Deverá, em parceria com os diferentes entes federados,
serem promulgados projetos de ação que valorizem a nossa escola e inibam as desistências do mundo da escolarização, com ações internas e externas à instituição
escolar.
A Educação de Jovens e Adultos, de acordo com a Lei n° 9.394/96 e com a
Resolução CEB/CNE n. 4/2010, configura-se em uma das modalidades da Educação Básica, e traz sua natureza e singularidade próprias, buscando a oferta e garantia da alfabetização e escolarização, nas etapas do Ensino Fundamental e Médio,
para aqueles que não tiveram acesso a essas etapas de ensino na idade recomendada; seu ingresso se dá a partir dos 15 anos.
O Plano Nacional de Educação, na Meta 9, prevê a elevação da taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5% até 2015 e, a erradicação
do analfabetismo absoluto e redução em 50% da taxa de analfabetismo funcional.
O Gráfico 19 mostra que em Murici temos uma divida histórica com a alfabetização de Jovens e Adultos.
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Gráfico 19 – Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade.

Fonte: Estado, Região e Brasil – IBGE/Pesquisa nacional por amostra de Domicílios (PNAD) – 2013
Fonte: Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional - 2010

Apenas 69,4% da população com 15 anos ou mais de idade está alfabetizada,
ficando abaixo dos indicadores estadual 78,4%, regional 83,1% e nacional 91,5%.
No sentido de cumprir a Meta de universalização da alfabetização dessa população,
até o fim da vigência deste PME, o município de Murici precisa crescer um índice de
30,6%,na alfabetização da Educação de Jovens e Adultos.

Tabela 38 - Matrícula da Educação de Jovens e Adultos - EJA
Etapa e Modalidade de Ensino
Anos

2010

2011

2012

2013

EJA

424

643

519

489

Fonte: Censo Escolar - Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira –
INEP

Os índices mostram que as matrículas na modalidade da EJA tiveram um
crescimento nos anos de 2011 e 2012 com uma leve queda em 2013.
A Meta 09 estabelece além da erradicação do analfabetismo absoluto, a diminuição das taxas de analfabetismo funcional.
O gráfico 20, demonstra como o município de Murici se encontra no tocante a
esse indicador.
Gráfico 20 – Taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais de
idade.

Fonte: Estado, Região e Brasil – IBGE/Pesquisa nacional por amostra de Domicílios (PNAD) – 2013
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Fonte: Município e Mesorregião – IBGE/Censo Populacional - 2010
Nota: O objetivo desse Indicador é reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.

Observa-se que Murici apresenta uma taxa de analfabetismo funcional expressiva de 46,8%, equiparada a do estado de Alagoas que é de 47,7% e ainda distante da nacional, que apresenta um índice de 29,4%.
É considerada analfabeta funcional a pessoa que, mesmo sabendo ler e escrever um enunciado simples, como um bilhete, por exemplo, ainda não tem as habilidades de leitura, escrita e cálculo necessárias para participar da vida social em suas diversas dimensões como no âmbito comunitário e no universo do trabalho e da
política.
Este indicador está relacionado à garantia da qualidade de ensino na Educação de Jovens e Adultos, demonstrando que para essa modalidade não basta somente a garantia do acesso, mas políticas que favoreçam a permanência e o sucesso na aprendizagem.
A Meta 10 do PNE prevê que deve-se oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional,
nos ensinos fundamental e médio.
O gráfico 21 demonstra que Murici não apresenta nenhuma matrícula nesta
modalidade de ensino integrada à educação profissional. Observa-se, ainda, que
esta oferta se mostra embrionária e deficitária, tanto no âmbito estadual (2,9%)
quanto no nacional (1,7%).

Gráfico 21 – Percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na forma
integrada à educação profissional.

Fonte: INEP/Censo Escolar da Educação Básica - 2013

Nesse sentido, faz-se necessário, em caráter de urgência, implantar e implementar ações que visem desenvolver a ampliação das vagas na rede pública de ensino às necessidades dos sujeitos jovens e adultos, bem como, integrá-los ao mun49

do do trabalho, a partir de uma proposta educativa que considere tanto os aspectos
da formação geral, quanto os profissionais.
Atualmente, o Governo Federal desenvolve alguns programas voltados a essa
modalidade de ensino, com o objetivo de integrá-la à educação profissional, como o
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica
na modalidade de Educação de Jovens e Adultos (Proeja) e Programa Nacional de
acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego (Pronatec).

1.1.1.4.2 EDUCAÇÃO ESPECIAL

O Processo da Educação Especial por muito tempo perpassava todas etapas
e modalidades das escolas da rede pública, tanto na zona urbana como zona rural
deste município de Murici – Alagoas. Funcionando nos turno matutino, vespertino e
noturno, com Educação Infantil, Fundamental Anos Iniciais, Fundamental Anos Finais e Educação de Jovens e Adultos (EJA).
De acordo com a Declaração de Salamanca em 1994, proclamam-se as escolas regulares com orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes de combater atitudes discriminatórias e que alunos com necessidades educacionais especiais
devem ter acesso à escola regular, tendo como princípio orientador que “as escolas
deveriam acomodar todas as crianças independentemente de suas condições físicas, intelectual, social, emocionais, linguísticas ou outras (Brasil, 2006, p. 330)”.
Nesse período não existia dentro da escola um serviço ativo prestado numa
política pública de acesso universal à educação, permanecendo à concepção de políticas especiais em relação ao aluno com deficiência. Diante disso havia uma enorme desistência por parte dos alunos do público alvo para o estudo, porque os professores em sua prática pedagógica não tinha um profissional nesta área preparada
para dar um suporte necessário à aprendizagem dessa clientela.
A atual Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional. Lei nº. 9.394/96, no
artigo 59, preconiza que os sistemas de ensino devem assegurar aos alunos currículos, métodos, recursos e organização específica para atender as suas necessidades,
assegura a terminalidade específica aquelas que não atingiram o nível exigido para
a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências e, a aceleração
de estudo aos superdotados para conclusão do programa escolar. Também define,
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dentre as normas, para a organização de educação básica, a “possibilidade de
avanço nos cursos e nas séries mediantes verificação do aprendizado”.
A partir desses direitos regulamentados na LDB para os alunos do público alvo, a matrícula nas instituições só aumentava a cada ano, diante dessa temática
houve a necessidade de melhorias na educação pública em relação à perspectiva de
educação inclusiva, na organização de um atendimento especializado às pessoas
com deficiências e também no apoio específico para o professor de rede pública que
atuam e lecionam com esse público alvo com necessidades educacionais especiais,
como formação docente e acessibilidade física do ambiente escolar.
O PNE, Meta 04, prevê que se deve universalizar, para a população de 4 a 17
anos, o atendimento aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de
ensino, garantindo o atendimento educacional especializado em salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários, nas formas complementar e suplementar em escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Gráfico 22 – Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que frequenta
a escola

Fonte: IBGE/Censo Populacional - 2010

Observa-se no Gráfico 22, que o município de Murici apresenta um crescimento na oferta do atendimento a população de 4 a 17 anos com deficiência (87,8%)
superior ao Índices do Estado (84,1%) e Nacional (85,8%) esse aumento na oferta é
fruto da implantação e implementação da sala polo de recursos multifuncionais do
município, para alcançar a universalização nesta meta Murici precisa crescer em um
atendimento de 12,2%. Isso será possível com a implantação de novas salas de recursos multifuncionais.
Conforme diz o Decreto nº. 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe
sobre o atendimento Educacional Especializado, destina recurso do Fundo Nacional
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de Desenvolvimento da Educação Básica – FUNDEB ao AEE de alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação, matrículas na rede pública de ensino regular, admitindo o cômputo duplo de matrícula
desses alunos em classes comuns de ensino regular público e no AEE concomitantemente, conforme registro no Censo Escolar. Esse decreto possibilita as redes de
ensino o investimento na formação continuada de professores, na acessibilidade do
espaço físico e do mobiliário escolar, na aquisição de novos recursos de tecnologia
assistiva, entre outras ações previstas na manutenção e desenvolvimento do ensino
para organização e oferta do AEE, nas salas de recursos multifuncionais.
No entanto, no ano de 2012, no município de Murici regulamentou-se a implantação da sala de recursos multifuncionais na Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Lamenha Filho, fundada no ano 1969, no ano 2000 foi cedida
à Prefeitura Municipal desta Cidade, situada na Travessa Dr. José Leão, S/N, funcionando nos turnos matutino, vespertino e noturno, com modalidade Fundamental
Anos Iniciais e Educação de Jovens e Adultos (EJA). Tanto como gestora a Senhora
Sueli Rodrigues de Oliveira e sua vice a Senhora Sofia Vieira do Carmo Oliveira.
Uma vez que a sala de recursos multifuncionais da Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Lamenha Filho é sala polo do Município, por dar atendimento
para outros alunos matriculados em outras escolas da rede pública deste município.
Segundo o Art. 8º serão contabilizados duplamente, no âmbito do FUNDEB,
de acordo com o decreto nº 6.571/2008, os alunos matriculados em classe comum
de ensino regular público que tiverem matrícula concomitante no AEE conforme registro no Censo Escolar / MEC/INEP do ano anterior, sendo contemplada:

a) matrícula em classe comum e em sala de recursos multifuncionais da mesma
escola pública;
b) matrícula em classe comum e em Sala de Recursos Multifuncionais de outra escola pública;
c) matrícula em classe comum e em Centro de atendimento Educacional Especializado de Instituição de Educação Especial Pública;
d) matrícula em classe comum e em Centro de Atendimento Educacional Especializado de Instituição de Educação Especial Comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos.
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Por sua vez a Sala de Recursos Multifuncionais promovem as atividades
complementares e apoio para os alunos com deficiências, transtorno globais do desenvolvimento e outros que implicam em transtorno funcionais específicos, a mesma
atua de forma articulada com o ensino comum, onde direcionam suas ações para o
atendimento às especificidades desses alunos no processo educacional e no âmbito
de uma atuação mais ampla na escola, orienta a organização de redes de apoio, a
formação docente continuada, a identificação de recursos, serviços e o desenvolvimento de prática colaborativa. Entre 2012 a 2014 no AEE matriculou-se cinquenta e
cinco alunos, de sete escolas da rede municipal: Dezessete alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Governador Lamenha Filho, doze alunos da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Professor Aurino Maciel, sete alunos da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Pedro Tenório Raposo, oito alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Juvenal Lopes Ferreira de Omena, cinco alunos da
Escola Municipal de Ensino Fundamental Astolfo Lopes, quatro alunos da Escola
Municipal de Ensino Fundamental Nossa Senhora das Graças e um aluno da Centro
de Educação Infantil Menino Jesus de Praga.
No entanto, são atendidas nesta sala de recurso multifuncional alunos com diferentes tipos de deficiências, comprovada através de laudo médico: Deficiência Física, Deficiência Intelectual, Deficiência Auditiva (surda), Transtorno Globais do desenvolvimento, Transtorno Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e Retardo do
Desenvolvimento Físico Neurológico (RDFN). Matriculados na modalidade do Ensino
Fundamental Anos Iniciais e do Ensino Fundamental Anos Finais e Educação Infantil
e Modalidade Educação Jovens e Adultos (EJA). Esse atendimento é realizado no
contra turno, sendo matutino e vespertino, a organização das atividades complementares e apoio na permanência de 50 minutos ou 1 hora e 30 min, duas vezes por
semana, de acordo com a peculiaridade de cada aluno. Lembrando que essas atividades é executada a partir do plano pedagógico especializado do AEE.
Conforme o Art. 9º A elaboração e a execução do Plano do AEE são de competência dos professores que atuam na sala de recursos multifuncionais ou centros
de AEE, em articulação com os demais professores do ensino regular, com a participação das famílias e em interface com os demais Serviços Setoriais da Saúde, da
Assistência Social, entre outros necessários ao atendimento.
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Através da elaboração de cada Plano do AEE dos alunos matriculados nesta
sala a mesma foi contemplada com alguns recursos tecnológicos: microcomputadores, monitores, fones de ouvido e microfone, scanner, impressora laser, teclado de
colmeia, mouse notebook, lupas manuais, também jogos pedagógicos acessíveis,
além de mobiliário, mesas, cadeiras, armário, quadro melanímico e outros materiais
em Braille. Onde parcialmente foram sendo sanados facilitando nosso trabalho com
o público alvo. Em relação a estrutura física da sala contamos com uma melhoria
que tornou o ambiente arejado e confortável aos educandos. Nesse mesmo período
foi proporcionado para os professores da rede pública diversas formação continuada
para maior interação e novos conhecimentos, facilitando assim o seu trabalho com
essa clientela em sala de aula.

Reconhecendo que o AEE tem como função identificar, elaborar e
organizar recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as
barreiras para a plena participação dos alunos, considerando suas
necessidades específicas. É importante salientar que as atividades
no atendimento educacional especializado diferenciam-se daquelas
realizadas na sala de aula comum sendo complementar a formação
dos alunos com vista a autonomia e independência, no acesso ao
conhecimento e desenvolvimento, competência e habilidades próprias, na escola e fora dela. (Brasil, 2008)

Entende-se que é um desafio novo, porém rico em sua diversidade, que aos
poucos o município esta adaptando-se em processo lento para incluir todas as crianças na escola, e o ideal de uma escola para todos vêm dando novo rumo as expectativas educacionais para os alunos com necessidades especiais, uma proposta
politicamente correta que representa valores simbólicos importantes, condizentes
com a igualdade de direitos e de oportunidades educacionais para todos, em um
ambiente educacional favorável.
No Censo escolar de 2012, foram registrados 51 alunos com necessidades
educacionais especiais dado constatado a partir da implantação da sala de recursos
multifuncionais. Onde foram matriculados 55 alunos, porém, apenas 51 alunos constam no censo escolar, com laudo médico comprovado. 4 alunos não consta no censo escolar, por não ter laudo médico.
Em 2013, foram matriculados no censo 47 alunos com necessidades educacionais especiais, em 2014 foram 48 alunos, de um ano para o outro, houve uma
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pequena diferença na matricula do censo escolar, porque alguns foram transferidos
e outros ainda estão em processo de avaliação médica.
No momento, além dos diagnosticados também os outros frequentam a sala
de recursos multifuncionais.
Daí a necessidade de realizar um trabalho no Atendimento Educacional Especializado – AEE com esses alunos com atividade complementar visando as diversas áreas cognitivas, motora e social.
No ano de 2015, aumentou a demanda nas escolas; maior número de matrículas de alunos com necessidades educacionais especiais, totalizando 75 alunos.
Prevalecendo, ainda a necessidades de intensificar o atendimento a esse público,
visto que, ainda aparecem alunos sem laudo médico.

1.1.1.4.3 EDUCAÇÃO DO CAMPO

No contexto educacional marcado pela demanda da diversidade cultural e pelas questões referentes à diferença e identidade, a educação além de demandar o
desenvolvimento das competências e habilidades, deve primar pelo reconhecimento,
respeito e emergência das múltiplas identidades e universos culturais que a escola
comporta. Diante disso, Murici percebe a necessidade de implementar políticas educacionais que contemplem a diversidade cultural do contexto das escolas do campo.
A própria legislação avança quanto aos direitos dos cidadãos que residem na
zona rural. Na medida em que reconhecem a diversidade sociocultural e as diferenças do contexto rural como elemento básico para se conceber a educação no meio
rural. A Constituição de 1988, por exemplo, traz uma concepção de mundo rural como um espaço específico, diferenciado e ao mesmo tempo integrado no conjunto da
sociedade. A Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 estabelece no seu artigo 28 que na
oferta da Educação Básica para a população rural, os sistemas de ensino promoverão as adaptações necessárias à sua adequação, às peculiaridades da vida rural e
de cada região especialmente. Além disso prevê:

I. Conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos alunos da zona rural;
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II. Organização escolar própria, incluindo a adequação do calendário escolar às
condições climáticas;
III. Adequação à natureza do trabalho na zona rural.
A política de transporte adotada tem sido considerada, pelos movimentos sociais e pela comunidade rural, uma vez que a reivindicação, hoje predominante, é de
garantir Educação Básica em todos os níveis e modalidades em escolas do campo,
devendo ser asseguradas condições de transporte escolar de qualidade para os alunos e profissionais da Educação, no âmbito do meio rural, para as escolas do campo.
Cabe ainda considerar que, no momento presente, ainda se faz necessária a
garantia de um projeto político pedagógico que atenda às especificidades do meio
rural elaborado para o campo.
Para o estabelecimento de uma Educação do Campo e no Campo, é preciso
garantir que todas as pessoas que vivem no meio rural tenha acesso a uma educação de qualidade social, em todos os níveis e modalidades, apoiada num processo
de formação humana e construída a partir de referências culturais, históricas e sociais voltadas aos interesses da vida no campo, e, ao mesmo tempo, articulada a um
Projeto Nacional de Educação. Para tanto, devem estar garantidos o tipo de escola,
a proposta educativa e o vínculo dessa educação com estratégias de desenvolvimento humano e social no campo.
As comunidades rurais têm uma raiz cultural própria, um jeito de viver e trabalhar distintos daquele do mundo urbano, o que inclui diferentes maneiras de ver o
tempo, o espaço, o meio ambiente, e de se relacionar com eles.

1.1.1.4.4 EDUCAÇÃO PARA AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS E IGUALDADE DA RELAÇÃO DE GÊNERO E DIVERSIDADE

As políticas educacionais atuais vêm implementando e propondo formações,
discussões, bem como traçando perfis e rotinas que possibilitem a agregação social
em sua potencialidade.
Entende-se que a agregação acontece a partir da relação de gênero e diversidade de maneira que entendam/vivenciem a noção de respeito e valorização da
diversidade.
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Norteiam-se as discussões a partir dos seguintes documentos, descritos no
CDE/LDB:

I.

Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial, de 2003.

II.

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB (Lei 9.294, de 20 de

dezembro de 1996), em específico seu artigo 26-A, que determina a obrigatoriedade
do ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana nos currículos da Educação
Básica (Lei 10.639, de 09 de janeiro de 2003);
III.

Plano Nacional de Política para as mulheres;

IV.

Programa Brasil sem Homofobia, Programa de Combate à Violência e à Dis-

criminação contra GLTTB e Promoção da Cidadania Homossexual, de março de
2004.
A escola é o espaço sócio cultural em que as diferentes identidades se encontram, se constituem, se forma e se produzem, portanto, é um dos lugares mais importantes para se educar com vias ao respeito à diferença. Daí a importância de se
formarem professores/as, orientadores/as pedagógicos/as, gestores/as e demais
profissionais da Educação Básica quanto aos conteúdos específicos das relações de
gênero, étnico-raciais e da diversidade de orientação-sexual, para que saibam trabalhar com seus alunos e alunas o tema de diversidade em suas variadas formas e
transversalmente.
Em março de 2003, foi aprovada a lei federal nº 10639/03, que estabelece a
obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas públicas
e privadas do Ensino Fundamental e Médio. Essa lei vem alterar a LDB (lei de diretrizes e Bases), objetivando a promoção de uma educação que reconheça e valorize
a diversidade, tendo em vista o compromisso com o multiculturalismo que originou o
povo brasileiro. O Parecer do CNE/CP 03/2004, aprovou as Diretrizes Curriculares
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileiras e Africanas, juntamente com a resolução CNE/CP 01/2004,
que detalha os direitos e as obrigações dos entes federados ante a implementação
da lei, compõe um conjunto de dispositivos legais considerados como indutores de
uma política educacional que busca afirmar a Diversidade Cultural e a concretização
de uma educação das relações étnico-raciais nas escolas.

57

A educação das relações étnico-raciais tem por objetivo a formação de cidadãos, mulheres e homens empenhados na promoção das condições de efetiva
igualdade nos direitos sociais, políticos, econômicos, dos direitos de ser, viver, pensar, próprios ao seu grupo de pertencimento étnico, racial e social, ou seja, trata-se
de possibilitar aprendizagens e ensinos que favoreçam a participação nas discussões situadas em seu tempo e espaço, reconhecendo e valorizando visões de mundo, as diversas formas de contribuições culturais deixadas por diferentes povos, imprimindo seus desejos, propósitos, interesses.
1.1.2 EDUCAÇÃO SUPERIOR EM MURICI

Compreender o potencial da Educação Superior é, pois perceber que esse
inicialmente é desenvolvido na Educação Básica, com isso pretende-se efetivar o
ciclo das etapas regulares do ensino. Existem quatro pontos cruciais que nosso Município se preocupa intencionando o título de uma educação de boa qualidade, são
eles:


Escola que possua uma estrutura física que comporte e possibilite aos alunos
de maneira a potencializar a parte lúdica, aplicação e desenvolvimento dos
conteúdos e avaliação no processo;



Corpo diretivo que permita uma gestão democrática e participativa visando
atender as dimensões legais e pedagógicas junto aos docentes para melhor
atender nosso alunado;



Docentes que busquem uma formação continuada, e atuem de maneira dinâmica, lúdica, humanística e reflexiva, dispondo-se essencialmente à aprendizagem e desenvolvimento dos seus alunos;



Alunos que sejam atendidos e recebidos, garantindo-lhes o direito de acesso
e permanência na escola, para isso desenvolvemos um controle de frequência e realizamos avaliações com o intuito de que esse aluno não venha somente para escola, mas que venha e aprenda.

Um aluno que possua uma boa base certamente além de inserido no ensino
superior será um agente crítico-reflexivo que tratará, nesse caso ao nosso município,
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benefícios e intervenções vislumbrando atender aos pontos supracitados, mantendo
o ciclo em movimento constante, fortalecendo assim as políticas de expansão e melhoria do ensino-aprendizagem.
Em Murici tem-se XX % de professores com graduação e XX% especialistas,
o que reforça a necessidade do munícipio em ampliar e possibilitar a concessão de
parcerias com as Instituições de Ensino Superior (IES), visando aplicar a formação
continuada do quadro docente e relativamente melhoria na formação oferecida na
Educação Básica.
A Educação Superior é direito de todos e deve ser ofertada como previsto na
Lei de Diretrizes e Bases (LDB), sobretudo, no Art. 47, P. 18, que trata:

§ 1º. As instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, qualificação dos professores, recursos
disponíveis e critérios de avaliação, obrigando-se a cumprir as respectivas condições.

Nosso município tem o interesse em efetivar as ações de estímulo à sequência do ensino regular para o ensino superior compreendendo que esse representa o
futuro de discussões e melhorias, previstos inclusive no Plano Nacional de Educação (PNE), que estabelece na Meta 12 Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos,
assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas
matrículas, no segmento público, segundo as orientações contidas na Lei 13.005 de
25 de junho de 2014 que aprova o novo PNE e define metas e estratégias que por
sua vez deverão ser executadas para os próximos 10 anos (2015-2025).
Em consonância com o Plano Estadual de Educação (PEE), entende-se que
as instituições de ensino superior são convocadas a desenvolver estratégias e encontrar soluções para os problemas que emergem cotidianamente nos diferentes
contextos da atualidade.
Tendo nosso país índices altos no que se referem ao analfabetismo, Alagoas
por sua vez, lidera, nesse sentido, o ranking dessas taxas, reafirma a necessidade
do município, intermediado por parcerias dos governos estadual, federal e iniciativa
privada, possibilitar formação continuada, acreditando que essa auxiliará em novas
estratégias de aprendizagem e consequente melhoria de ensino e aprendizagem.
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Tabela 39 – Número de alunos que utilizam o Transporte Escolar por Curso e Instituição de Ensino
Curso
Administração
Agricultura e Urbanismo
Biologia
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Engenharia civil
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Fisioterapia
Odontologia
Pedagogia
Psicologia
Publicidade
Administração
Biblioteconomia
Biologia
Ciências Contábeis
Ciências Econômicas
Ciências Sociais
Direito
Engenharia Civil
Farmácia
Filosofia
Geografia
História
Letras
Matemática
Pedagogia
Química
Relações Públicas
Serviço Social
Zootecnia
Administração
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Nutrição

Nº de Alunos
06
01
03
01
08
01
05
02
02
01
01
01
10
01
01
01
01
04
03
02
04
01
01
03
02
05
02
04
06
05
01
03
01
05
01
02
02
02
02
01

Instituição

CESMAC

UFAL

UFAL

Maurício de Nassau
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Tecnológico
Enfermagem
Engenharia Civil
Programação de Jogos
Recursos Humanos
Administração
Direito
Enfermagem
Pedagogia
Serviço Social
Administração
Ciências Computação
Ciências Contábeis
Direito
Pedagogia
Educação Física
Fisioterapia
Enfermagem
Engenharia Ambiental
Fisioterapia
Nutrição
Publicidade e Propaganda
Direito
Educação Física
Enfermagem
Fisioterapia
Nutrição
Sistema de Informação
Ciências Contábeis
Direito
Administração
Análise de Sistema
Ciências Biológicas
Ciências Contábeis
Pedagogia
Serviço Social
Engenharia Ambiental
Segurança do Trabalho
Administração
Enfermagem
Fisioterapia
Recursos Humanos
Pedagogia
Administração
Engenharia Civil
Engenharia Mecânica
Ciências Biológicas
Matemática

01
02
01
01
01
01
02
03
02
02
02
01
01
03
02
07
01
05
01
01
01
01
01
05
03
01
01
01
01
05
01
02
01
03
02
04
01
01
02
01
01
02
01
01
01
01
01
01

FAT
UNINTER

F. R. M.

FACIMA

IBESA

FITS

FAL

SEUNE
UNOPAR

UNOPAR
UNIFAL
ETCAL
FAA
UNIP
Pitágoras
IFAL
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Pedagogia

01

SENAC

Tabela 40 – Números de alunos matriculados e concluintes na Universidade
ANO

CURSO

2007/1

Administração
Pedagogia
Serviço Social
História

2008/1

Administração
Pedagogia
Serviço Social
História

2011/1

Administração
Pedagogia
Serviço Social

Quantidade de
alunos Matriculados
11
17
18
15
Quantidade de
alunos Matriculados
01
21
10
08
Quantidade de
alunos Matriculados
16
73
37

Quantidade de Alunos concluintes
(2011/2)
0
09
18
0
Quantidade de Alunos concluintes
(2012/2)
0
16
08
0
Quantidade de Alunos concluintes
(2014/2)
9
58
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1.2 GESTÃO

Para que o município de Murici avance na perspectiva de uma Educação de
Qualidade, se faz necessário observar os artigos 12 e 13 da Lei de Diretrizes e Bases - Lei 9394/96, e viabilizar o que é preconizado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica, quando orienta para os princípios balizadores de uma
gestão democrática compartilhada, colaborativa e comprometida: Organização e
gestão de pessoas, dos espaços, dos processos e procedimentos viabilizando o trabalho de todos os atores sociais envolvidos com a construção de currículos significativos e em movimento e esboçado claramente no Projeto Político – Pedagógico
construídos pelas unidades de ensino.
Para tanto, diante da complexidade e da abrangência que o tema requer, fica
claro que o debate acerca dos processos para a implantação de uma gestão democrática em Murici, ultrapassam as vontades e o querer. A implantação de processos
coletivos de controle social com a participação de gestores, trabalhadores da educa62

ção, educandos e comunidade associa-se a concepção de uma educação que observa em seus princípios e fundamentos a pluralidade de ideais, a valorização das
pessoas em suas diferenças, o respeita ás diferenças, as vivências e experiências
de todos, e, em seu cotidiano traça caminhos claros e efetivos para a produção de
conhecimentos pertinentes e significativos.
A obrigatoriedade da gestão democrática pressupõe a aproximação entre o
que a lei estabelece e o que temos de concreto, no exercício do poder e as correlações de força no interior de cada instituição escolar e no município. Portanto, a implantação da gestão democrática deve se constituir uma ferramenta de empoderamento da comunidade em suas reivindicações.
A gestão democrática, nesta perspectiva, é um instrumento de planejamento
e organização curricular. É também, um veículo de exercício prático de cidadania
ativa, um método de trabalho centrado na participação, diálogo como possibilidade
de criar e recriar, inventar e reinventar, práticas socioeducativas que fortalecem o
trabalho das escolas e instituições parceiras. É o espaço para se pensar em toda a
organização administrativa e pedagógica e desta forma exigir o compromisso social
de todos as partes envolvidas com a educação de Murici.
A descentralização do poder, alternância de gestores, espaço de participação
e controle social e o exercício da cidadania serão os eixos norteadores para a gestão democrática em Murici. Neste contexto, confere-se, progressivamente, a ampliação da autonomia escolar, nos aspectos administrativos, pedagógicos e financeiros
nas instituições de ensino.
A organização da gestão democrática em Murici será abalizada no que prescreve a Constituição Federal do Brasil de 1988; Lei de Diretrizes e Bases - Lei
9394/96; Constituição do Estado de Alagoas de 1989 e o Plano Nacional de Educação 2014 – 2024; Lei 13.005/2014. Deve-se observar, ainda, o que reza o Plano
Municipal de Educação de Murici, no tocante ao conteúdo referente a gestão democrática e aos processos de implantação, a partir de sua aprovação.
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2. METAS E ESTRATÉGIAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MURICI

Meta 1: Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade e ampliar a oferta da educação infantil em creches
de forma a atender no mínimo 50% das crianças de três anos até o final da vigência deste PME.

Estratégias:
1.1. Expandir o atendimento em 5% a cada ano, da população de 0 a 3 anos de idade, pela rede pública municipal pelos padrões mínimos de infraestrutura oficiais e
que até o final da vigência deste PME se alcance 50% de atendimento dessa faixa
etária;
1.2. Universalizar o atendimento às crianças de 4 e 5 anos (pré-escola) pela rede
pública de ensino, de maneira que atenda a 100% até 2016;
1.3. Planejar o crescimento do quadro de docentes dos centros de educação infantil
da rede pública municipal ao longo do decênio deste PME por meio de concurso público para a Educação Infantil de acordo com a LDB;
1.4. Garantir espaços de Educação Infantil às escolas da rede municipal de ensino
que compõem a educação do campo, tendo profissionais de apoio técnico para organizar a documentação escolar;
1.5. Expandir, gradativamente, em 5% ao ano, o atendimento à Educação Infantil em
período integral ao longo deste PME, respeitando as particularidades e necessidades desta etapa, de modo que se alcance um percentual de 50% ao fim da vigência
deste Plano;
1.6. Garantir Transporte escolar com qualidade para as crianças da rede pública de
ensino;
1.7. Garantir e ampliar o debate acerca das temáticas voltadas para questões socioculturais e étnico-raciais;
1.8. Redefinir, junto com Conselho Municipal de Educação, até 2020 normas e diretrizes para a Educação Infantil no município, considerando a Legislação em vigor;
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1.9. Implantar, pela Secretaria de Educação do Município, até 2016 um sistema de
acompanhamento, monitoramento e avaliação da Educação Infantil de todo o sistema;
1.10. Construir ou revisar, os projetos políticos-pedagógicos e regimentos escolares
das instituições de Educação Infantil até final do primeiro ano deste PME de acordo
com a legislação em vigor;
1.11. Elaborar propostas pedagógicas através de processos formativos continuados
para subsidiar a construção de projetos de aprendizagem significativa;
1.12. Firmar parceria com instituições públicas e privadas para fortalecer a formação
continuada da educação infantil;
1.13. Elaborar e implementar, em dois (02) anos, a contar da aprovação deste Plano, uma política de formação continuada que contemple os profissionais que atuam
na Educação Infantil.

Meta 2: Universalizar o Ensino Fundamental de 9 anos para toda a população
de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) dos estudantes concluam essa etapa na idade recomendada, até
o nono ano de vigência deste PME.

Estratégias:
2.1. Universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a população de 06 a
14 anos e garantir a permanência de pelo menos 95% dos alunos, e que estes concluam essa etapa na idade recomendada por lei, até o último ano de vigência deste
Plano;
2.2. Autorizar, a partir da aprovação deste Plano Municipal de Educação, somente
funcionamento de escolas que atendam aos pré-requisitos de infraestrutura para
atendimento dos alunos por: etapa, modalidade e ano;
2.3. Construir unidades de ensino, assim que as unidades de ensino ultrapassar os
limites máximos de alunos, assim pré-estabelecidos: máximo de 20 a 25 alunos, em
salas de educação infantil até os dois anos iniciais do ensino fundamental, e de 35 a
40 alunos em salas das demais séries do ensino fundamental;
2.4. Preparar um cronograma/calendário de trabalho, a cada semestre, por unidade
escolar, para análise e controle da realidade escolar: taxas de matrícula, evasão e
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repetência, compatibilizando a capacidade de atendimento da escola com as demandas para os anos seguintes.

Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população
de 15 a 17 anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a taxa
líquida de matrículas no ensino médio para 85%.

Estratégias:
3.1. Estabelecer, em regime de colaboração entre o Estado e o município, plano de
ação para ampliação de vagas no Ensino Médio;
3.2. Fortalecer e aprimorar, por ações do Estado e município, os mecanismos que
garantem o acesso e a frequência dos jovens à escola, através do regime de colaboração;
3.3. Implantar e implementar, através da 7ª Coordenadoria Regional de Ensino, instrumentos de avaliação de desempenho dos profissionais de educação, a partir da
aprovação deste Plano;
3.4. Promover estratégias sistemáticas, a partir da aprovação do Plano, em regime
de colaboração entre Estados e município, para a busca ativa da população de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos fora da escola, em articulação com as famílias, os
serviços de assistência social, saúde e proteção à adolescência e à juventude.

Meta 4: Universalizar para a população de 4 a 17 anos, o atendimento escolar
aos alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, preferencialmente na rede regular de ensino, garantindo o atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou comunitários, nas formas complementar e suplementar, em escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.

Estratégias:
4.1. Implantar, a partir da aprovação deste Plano, uma sala de recursos multifuncionais, a cada ano, nas unidades escolares deste município, para atendimento aos
alunos com deficiência, devidamente diagnosticados;
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4.2. Ampliar, dentro de um período de dois anos, a oferta de serviços de atendimento educacional especializado, a partir da aprovação deste plano, universalizando
atendimento a toda a população de 4 a 17 anos, para alunos com deficiência;
4.3. Equipar todas as unidades de ensino com espaços e equipamentos específicos, que garantam a acessibilidade, tais como: banheiros adaptados, rampas e mobiliários, facilitando assim, o acesso, de acordo com a especificidade dos alunos,
com deficiência, a partir da vigência deste Plano;
4.4. Garantir a participação e formação continuada para todos os professores, ensino regular e professores do atendimento educacional especializado (AEE), habilitando-os para conhecimento específico em: Língua brasileira de sinais (LIBRAS); conhecimento de atividade de vida diária (AVD); código Braille; orientação e mobilidade; comunicação alternativa e aumentativa, instituindo parceiras com rede pública
estadual, através de centros de Educação Especial (CEE), apoio pedagógico (AP) e
apoio aos surdos (CAS);
4.5. Assegurar a presença dos alunos com deficiência em instituições que ofereçam
cursos profissionalizantes para a faixa etária a partir dos 15 anos de idade (Modalidade EJA);
4.6. Exigir, num prazo de 02 anos, a adequação dos espaços físicos e quadras esportivas aos padrões mínimos de funcionamento, ajustando-se ao que é estabelecido pela legislação, para todos os alunos assistidos, abrangendo a acessibilidade dos
alunos com deficiência.

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do terceiro ano do
ensino fundamental.

Estratégias:
5.1. Garantir que os três primeiros anos do ensino fundamental sejam estruturados
enquanto bloco pedagógico não passível de interrupção, a partir da aprovação deste
plano;
5.2. Assegurar, a partir da aprovação deste plano, a alfabetização e o letramento de
todas as crianças, até os 8 anos, até o final deste plano;
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5.3. Implantar, bimestralmente, instrumentos de monitoramento e avaliação para aferir a alfabetização das crianças em cada ano, deste primeiro ciclo do ensino fundamental;
5.4. Assegurar formação continuada para os professores alfabetizadores, buscando
promover práticas pedagógicas inovadoras que favoreçam a melhoria do processo
de alfabetização e, consequentemente, do fluxo escolar;
5.5. Garantir, no âmbito municipal, infraestrutura e política de recursos humanos e
materiais que viabilizem o apoio necessário para a alfabetização de todos os estudantes até o terceiro ano do ensino fundamental.

Meta 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo 50% das escolas
públicas de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da educação básica.

Estratégias:
6.1. Garantir a continuidade e desenvolvimento de, no mínimo de 02 anos, para a
execução Plano de ação do Programa Mais Educação elaborado pelas escolas;
6.2. Implantar um Centro de Referência para atendimento aos alunos do Programa
Mais Educação, no município, a partir da vigência deste Plano;
6.3. Garantir, com o apoio do Ministério da Educação, um crescimento anual de
10%, a partir do primeiro ano da aprovação deste plano, o processo de implantação,
em todas as escolas do município, unidades de ensino integral;
6.4. Garantir que 100% dos alunos assistidos pelas escolas de tempo integral sejam:
Educação Infantil, Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental, modalidades EJA e
Educação do Campo;
6.5. Garantir que 100% dos profissionais contratados para desenvolver atividades,
no Programa Mais Educação e atividades complementares das unidades escolares
com ensino integral, sejam selecionados mediante avaliação curricular e, devidamente habilitados e qualificados para o trabalho em unidades de ensino;
6.6. Apoiar e incentivar as organizações estudantis, como espaço de participação e
exercício da cidadania; Comissões de Qualidade de Vida e Meio Ambiente nas Escolas/COM-Vidas em todas as unidades de ensino de Murici.
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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 IDEB.

Estratégias:
7.1. Garantir a reclassificação para os alunos do Ensino Fundamental, na própria
escola, mediante avaliação, para reposicionamento do aluno no ano ou período, independente de escolarização anterior;
7.2. Redefinir, em um (01) ano, a partir da aprovação deste plano, o projeto políticopedagógico, de forma autônoma e democrática, com referências sociais, considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Básica e as Matrizes
Curriculares Estadual;
7.3. Garantir a progressão parcial, semestralmente, para todos os alunos com déficit
de notas nos componentes curriculares do Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais;
7.4. Reorganizar e redefinir em um ano, a partir do primeiro ano da aprovação deste
plano, os espaços e práticas pedagógicas, bem como a seleção de profissionais habilitados e qualificados de apoio para os Laboratórios de Aprendizagem (LAPs) do
município;
7.5. Garantir o funcionamento dos LAPs dentro dos espaços escolares, como também, o acompanhamento dos alunos por professores e coordenadores pedagógicos
das escolas onde tiver funcionando os referidos laboratórios;
7.6. Reorganizar todos os espaços escolares com estratégias pedagógicas, com vista a alcançar os indicadores, período e percentual de crescimento do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB, proposto pelo MEC;
7.7. Implantar, paralelamente à avaliação de aprendizagem, processos de recuperação paralela, intensificando assim, os processos de ensino e aprendizagem com aferição constante e sistemática dos resultados com referência na boa qualidade do
ensino;
7.8. Formalizar e executar os Planos de Ações Articuladas (PAR) do município, dando cumprimento às metas de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e profissionais de serviços e apoios escolares,
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à ampliação e ao desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física da rede escolar;
7.9. Garantir transporte público gratuito para todos os estudantes da rede pública
que dele necessitem, priorizando a educação do/no campo, na faixa etária da educação escolar obrigatória, visando reduzir a evasão escolar e o tempo médio de deslocamento a partir de cada situação local;
7.10. Promover e estimular a utilização pedagógica das tecnologias da informação e
da comunicação, provendo formação continuada neste campo, a todos os professores, por meio de ações da Secretaria Municipal de Educação;
7.11. Garantir o crescimento do quadro de docentes das escolas públicas municipais
de Murici, por meio de concurso público, para toda a educação básica.

Meta 8: Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a
alcançar no mínimo 12 anos de estudo no último ano, para as populações do
campo, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à
Fundação Instituição Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Estratégias:
8.1. Implantar, a partir da aprovação deste Plano, em todas as escolas de educação
básica, os princípios norteadores para construção de Escolas Sustentáveis – PDDE
Sustentável, difundidos pelo Ministério da Educação, como política de Educação do
município;
8.2. Cumprir o que determina as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Básica: destinar 20% tempo escolar com práticas de projetos estruturantes e projetos especificamente planejados em uma perspectiva de aprendizagem significativa;
8.3. Garantir que todas as escolas de Educação Básica desenvolvam Projetos Pedagógicos de Intervenção e integração na e com a comunidade, em parceria com
instituições públicas e privadas, ONGs e demais Instituições afins.
8.4. Garantir o acesso e a permanência, viabilizando o sucesso da aprendizagem,
para todos os alunos dos territórios rurais do município;
8.5. Assegurar, em regime de colaboração, (Universidades, Faculdades e Institutos
Federais) a oportunidade de cursos de aperfeiçoamento para os profissionais da
Educação do Campo;
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8.6. Expandir, gradativamente, com taxa de 5% ao ano, o atendimento em tempo
integral aos alunos da Educação do Campo, de modo, a atender 50% deste alunado,
até o fim da vigência deste Plano;
8.7. Construir, um projeto político pedagógico que contemple, no currículo, as especificidades socioculturais e ambientais dos territórios rurais.

Meta 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para
93,5% até 2020 e, até o final da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo
absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo funcional.

Estratégias:
9.1. Assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos que não
tiveram acesso à educação básica na idade própria;
9.2. Definir 01 (um) ambiente socioeducativo, no município, para atendimento específico aos alunos da modalidade EJA, a partir da vigência deste Plano;
9.3. Definir em um período de 02 (dois) anos, a partir do ano de aprovação deste
Plano, para implantar uma Matriz Curricular específica para alunos da modalidade
EJA: diurnos e noturnos;
9.4. Garantir uma metodologia de acompanhamento, monitoramento e avaliação de
acordo com a necessidade dos alunos;
9.5. Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de continuidade da escolarização básica;
9.6. Implantar, paralelamente à avaliação de aprendizagem, processos de recuperação paralela, intensificando assim, os processos de ensino e aprendizagem com aferição constante e sistemática dos resultados com referência na boa qualidade do
ensino;
9.7. Definir nas escolas com atendimento a modalidade EJA, projeto político pedagógico com ações e propostas de trabalhos pedagógicos que garantam a permanência e a motivação dos alunos assistidos;
9.8. Garantir condições de transporte, material didático pedagógico, alimentação e
assistência social para todos os alunos da modalidade EJA.
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Meta 10: Oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens e
adultos na forma integrada à educação profissional, nos ensinos fundamental
e médio.

Estratégias:
10.1 Estabelecer parcerias com instituições públicas e privadas que garantam o ingresso dos alunos na modalidade EJA em cursos profissionalizantes;
10.2 Elaborar matriz curricular de cursos profissionalizantes, para a modalidade EJA,
visando a atender a demanda do município, para que ele seja inserido no mercado
de trabalho local, a partir da vigência deste Plano.

Meta 11: Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão no
segmento público.

Estratégias:
11.1. Expandir a oferta de tempo integral para os alunos do ensino médio em 5% ao
ano, de modo que no último ano de vigência deste Plano tenhamos atendidos 50%
deste alunado, com recursos advindos do Ministério da Educação;
11.2. Implantar e implementar ensino técnico e profissionalizante, com formação
integral que garanta tanto uma base científica quanto a preparação para o trabalho,
de modo que no último ano da vigência deste Plano possamos atender 50% dos
alunos em ensino médio técnico profissionalizante, com garantia efetiva de aporte
financeiro, pedagógico e técnico da Secretaria Estadual de Educação e do Ministério
da Educação.

Meta 12: Garantir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME,
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,
assegurando que todos os professores e as professoras da educação básica
possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.
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Estratégias:
12.1. Atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico das necessidades de formação de profissionais da educação e da capacidade
de atendimento, por parte de instituições públicas e privadas de educação superior
existentes no município, e defina obrigações recíprocas entre os partícipes;
12.2. Manter a oferta de transporte seguro e de boa qualidade, visando o acesso dos
profissionais da educação às respectivas Instituições de Ensino Superior (IES) parceiras;
12.3. Incentivar a oferta 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;
12.4. Estabelecer parcerias com IES públicas e privadas para a oferta de cursos e
programas especiais para assegurar formação específica na educação superior, nas
respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da atuação docente,
em efetivo exercício;
12.5. Estabelecer parcerias com instituições públicas de educação básica, bem como IES públicas e privadas para a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação
dos(as) profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério.

Meta 13: Formar em nível de pós-graduação 80% dos professores da educação
Básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a todos os profissionais da educação básica continuada em sua área de atuação, considerando
as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

Estratégias:
13.1. Elaborar, semestralmente, um documento, com parâmetros para direcionar o
processo de avaliação de desempenho dos profissionais da educação da rede municipal de ensino;
13.2. Reduzir a jornada de trabalho dos profissionais da educação com baixo desempenho, em 1/3 (um terço), garantindo assim, a estes profissionais, cursos de
aperfeiçoamento e formação continuada dentro de sua área de trabalho e atuação;
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13.3. Criar e garantir a formação Continuada para todos os professores do Ensino
Fundamental Anos Iniciais e Finais, bimestralmente, em todas as áreas do conhecimento, etapas e modalidades da Educação Básica;
13.4. Iniciar, a partir da aprovação deste Plano, um amplo processo de discussão
para a formação de docentes, especialistas, mestres, doutores e funcionários técnico-administrativos e de apoio em regime de colaboração com universidades, Institutos Federais, instituições públicas e privadas de ensino para avançar no processo de
uma educação de qualidade em Murici.

Meta 14: Valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de
educação básica de forma a equiparar seu vencimento básico ao dos (as) demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de
vigência deste PME.

Estratégias:
14.1. Constituir, por iniciativa da Secretaria Municipal da Educação, até o final do
primeiro ano de vigência deste PME, Fórum permanente de avaliação com representação da SEMED e Órgão representativo dos trabalhadores de educação, para
acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para
os profissionais do magistério público da educação básica;
14.2. Atualizar de acordo com as necessidades locais e a legislação vigente, no âmbito do Município, Planos de Carreira para os (as) profissionais do magistério das
redes públicas de educação básica, observados os critérios estabelecidos na Lei nº
11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar, com a participação efetiva dos
respectivos sindicatos;
14.3. Revisar sempre que necessário o Plano de Carreira dos professores de acordo
com as necessidades locais e legislação federal, no âmbito do município com a participação efetiva do Sindicato dos Trabalhadores em Educação.

Meta 15: Assegurar, a execução dos planos de Carreira para os (as) profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino e,
para o plano de Carreira dos (as) profissionais da educação básica pública,
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tomar como referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal.

Estratégias:
15.1. Prover os cargos para os profissionais do magistério da educação básica pública através de concursos públicos locais, ou podendo, mediante adesão do município, utilizar a prova nacional, como subsidio, na admissão de profissionais do magistério da educação básica pública com a concordância do Fórum permanente de
avaliação;
15.2. Prever nos planos de Carreira dos profissionais da educação dos Municípios,
licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível
de pós-graduação stricto sensu;
15.3. Realizar anualmente, a partir do segundo ano de vigência deste PME, por iniciativa da SEMED, em regime de colaboração, o censo dos (as) profissionais da
educação básica de outros segmentos que não os do magistério.

Meta 16: Assegurar condições, no prazo de dois anos, para a efetivação da
gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de méritos e
desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto.

Estratégias:
16.1. Implantar a lei de gestão democrática constando três pilares: conselhos escolares, descentralização de recursos e revisão da lei de provimento democrático da
função de diretor de escola, garantindo consulta pública à comunidade escolar, na
forma de audiência pública, no prazo de um ano a contar da aprovação do PME;
16.2. Fortalecer os conselhos escolares, como instrumento de participação, deliberação, avaliação e fiscalização da gestão escolar nas dimensões pedagógica, administrativa e financeira, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de funcionamento autônomo;
16.3. Delimitar a permanência dos gestores escolares por um período de 03 anos, a
partir do ano de aprovação do Plano Municipal de Educação de Murici, sem direito a
reeleição.
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16.4. Fortalecer o Conselho Municipal de Educação, garantindo a esse colegiado
recursos financeiros, (dotação orçamentária), espaço físico adequado, recursos humanos na forma de: assessoria técnica, secretário, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções e
condições de funcionamento autônomo;
16.5. Respeitar e incentivar a livre organização dos trabalhadores em educação, assegurando-se, inclusive, espaço adequado e condições de funcionamento para suas
entidades representativas, fortalecendo a sua articulação orgânica com as instâncias
da comunidade educacional, em especial com os espaços de deliberação colegiada
de gestão escolar e acadêmica, por meio das respectivas representações;
16.6. Garantir a participação e a consulta aos profissionais da educação, alunos (as)
e seus familiares na formulação dos projetos políticos-pedagógicos, currículos escolares, planos de gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação
dos pais na avaliação de docentes e gestores escolares;
16.7. Desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem
como aplicar prova nacional específica;
16.8. Credenciar e autorizar todas as instituições de ensino públicas e privadas, no
prazo de dois anos a contar da aprovação do PME;
16.9. Garantir a paridade de representações da sociedade civil nos conselhos de
educação, comissões e colegiados escolares, coibindo a hegemonia de qualquer
setor.
Meta 17: Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir,
no mínimo, o patamar de 7% do orçamento em educação até o 5º ano da vigência
desta lei e 30% até o final do decênio.
Estratégias:

17.1. Realização de estudos e acompanhamento da implantação dos investimentos
e custos por aluno da educação básica, com os conselhos municipais de educação,
do CACS, FUNDEB, do CAE e Órgão de representativo dos trabalhadores de educação, e Secretaria Municipal de Educação no prazo de dois anos a contar da aprovação deste PME.
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3. ACOMPANHAMENTO/MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MURICI

Entende-se que definir estratégias que permitam compreender o caminho a
ser trilhado para o alcance das metas, explicitando, sempre que possível, as ações
compartilhadas e as responsabilidades de cada ente federativo, é, pois responsável
por um processo alinhado e sistematizado. Sendo assim, estabelece-se a partir da
aprovação desse plano uma Comissão Permanente de Avaliação (CPA), que venha a organizar as ações e a Conferência Municipal de Educação e assim adornar
os direcionamentos previstos nesse tópico.
Compete, ainda, às instâncias referidas:
I – divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações nos respectivos sítios
institucionais da internet, seguindo os estudos voltados para o aferimento do cumprimento das metas, a serem divulgados, a cada 2 (dois) anos, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP;
II – analisar e propor ações governamentais e políticas públicas para assegurar a
implementação das estratégias e o cumprimento das metas;
III – analisar e propor a revisão de metas já cumpridas e respectivas estratégias,
com vistas à melhoria da qualidade geral da educação pública e privada.
A CPA terá a sua composição realizada por indicação/eleição, de cada instituição, de maneira que sejam estes os indicados a participarem de todos os movimentos oriundos dessa organização, durante o período de 02 (dois) anos a partir de
sua indicação/eleição.
A cada indicação/eleição será previsto 01 (uma) vaga de Titular e 01 (uma) de
Suplente, com exceção das vagas destinadas à Secretaria Municipal de Educação
(SEMED), que serão 02 (dois) titulares e 01 (um) suplente. Esta será composta pelas seguintes instituições:
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Tabela 41 – Comissão Avaliadora

Colaboradores

Quantitativo

SEMED2

03

Conselho Municipal de Educação (CME)

02

SINTEAL

02

Comunidade

02

Educação Especial

02

Secretaria de Saúde

02

Secretaria de Esportes

02

Secretaria de Assistência Social

02

Secretaria Municipal de Finanças

02

Câmera Municipal de Vereadores

02

Fonte: Os autores.

A Avaliação da CPA deve acontecer a cada 2 (dois) anos, obedecendo os seguintes indicadores:
I – de rendimento escolar, referentes ao desempenho dos estudantes apurado em
exames nacionais de avaliação, com participação de pelo menos 80% (oitenta por
cento) dos alunos de cada ano escolar periodicamente avaliado em cada escola, e
aos dados pertinentes apurados pelo censo escolar da Educação Básica;
II – de avaliação institucional, relativos a características como o perfil do alunado e
do corpo dos profissionais da educação, as relações entre dimensão do corpo docente, do corpo técnico e do corpo discente, a infraestrutura das escolas, os recursos pedagógicos disponíveis e os processos da gestão, entre outras relevantes.
Quanto aos indicadores mencionados o Município os observará, atentando
para:

2

Estas vagas agregam a/o secretária/o de Educação, e mais dois representantes da Coordenação de
Ensino. Ratifica-se que a/o secretária/o será a/o presidente/a desta comissão.
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I – a divulgação dos resultados individuais dos alunos e dos indicadores calculados
para cada turma de alunos fique restrita à comunidade da respectiva unidade escolar e à gestão da rede escolar;
II – os resultados referentes aos demais níveis de agregação sejam tornados públicos e recebam ampla divulgação, com as necessárias informações que permitam
sua correta interpretação pelos segmentos diretamente interessados e pela sociedade.
Para melhor sistematizar as ações de avaliações intenciona-se constituir o
Fórum Permanente de Educação, com os seguintes objetivos principais: a) coordenar as Conferências Municipais de Educação; b) contribuir na descrição de plano de
ações anual para a execução deste PME; c) acompanhar a execução deste PME e
avaliar os resultados alcançados; d) alterar ou sugerir novas estratégias; e e) revisar
o PME, se necessário, articulando-o aos planos nacional e estadual de educação.
Essas Conferências Municipais de Educação (CME) fornecerão insumos para
avaliar a execução do Plano e, consequentemente, subsidiar a elaboração de um
novo plano para o decênio subsequente.
A partir dessa configuração espera-se atender a mais de uma vertente prevista no PNE, desde a participação e gestão democrática a uma revisão do PME que
vislumbre no intervalo supracitado, atender ou ainda rever as ações e estratégias
planejadas para atingir as metas previstas.
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Glossário de Siglas e Abreviação

CIDE

Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico

DATASUS

Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde

DER

Departamento Estradas e Rodagens

FEX

Fundo de Apoio às Exportações

FINBRA

Finanças do Brasil

FPM

Fundo de Participação dos Municípios

FUNDEB

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

IBGE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

INEP

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais

ITR

Imposto Territorial Rural

LC 87/96

Lei Complementar 87/96

MF

Ministério da Fazenda

MTE

Ministério do Trabalho e do Emprego

PNUD

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento

RAIS

Relação Anual de Informações Sociais

SESAU

Secretaria de Estado da Saúde

SEMARH

Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos

SEPLANDE

Secretaria de Estado do Planejamento e do Desenvolvimento Econômico

SNIS

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento

SINC

Superintendência de Produção da Informação e do Conhecimento

IDEB
TSE

Índice de Desenvolvimento da Educação Básica
Tribunal Superior Eleitoral

82

Glossário de Termos Técnicos

TAXA DE URBANIZAÇÃO
É a porcentagem de uma dada população que reside em área
urbana
DENSIDADE DEMOGRÁFICA
Verifica a distribuição média da população em termos de concentração geográfica, em determinada área, por km².
RAZÃO DE SEXO
Nº de homens para cada 100 mulheres, na pop. em determinado espaço geográfico no ano considerado, ou seja, expressa a relação entre os sexos. Se igual a 100, o nº de homens e
de mulheres se equivalem; acima de 100, há predominância
de homens e, abaixo: predominância de mulheres.
VALOR ADICIONADO
Valor que a atividade acrescenta aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo. É a contribuição ao produto
interno bruto pelas diversas atividades econômicas, obtida
pela diferença entre o valor de produção e o consumo intermediário absorvido.
IDH
Índice de Desenvolvimento Humano.
PIB

Produto Interno Bruto Total dos bens e serviços produzidos
pelas unidades produtoras residentes destinadas ao consumo
final sendo, portanto, equivalente à soma dos valores adicionados pelas diversas atividades econômicas acrescidas dos
impostos.

PIB per capita
Razão entre o PIB e a População Total
Taxa de Distorção Idade-Série
Percentual de alunos, em cada série, com idade superior a
idade recomendada, ou seja, quando o aluno tem idade igual
ou superior a dois anos da idade recomendada.
TAXA DE REPROVAÇÃO

É a relação entre o número de alunos reprovados e total de
matriculados, subtraindo-se os afastados por transferência e
acrescidos os admitidos por transferência.

TAXA DE APROVAÇÃO
Percentual de alunos aprovados matriculados em determinado nível de ensino, em relação à matrícula total, desse mesmo nível de ensino.
TAXA DE ABANDONO
Proporção de alunos que abandonaram o curso durante o
ano letivo, subtraindo-se os transferidos.

HINO CÍVICO DE MURICI

Letra e Música: Orlando Augusto da Silva
Arranjo Musical: Pedro Augusto dos Santos
- ÁS MARGENS DO RIO MUNDAÚ,
NASCIA UM POVO FORTE E CORAJOSO,
SUSTENTADO POR TANTA ESPERANÇA
DE UM FUTURO FELIZ, GLORIOSO.
- ÀS SOMBRA DE UM MURICIZEIRO,
UMA VILA SE DESENVOLVIA.
FREI DOMINGOS CHAMOU MURICI.
EIS O NOME QUE OUTRORA SURGIA!
Refrão – MURICI, OS TEUS FILHOS TE ACLAMAM:
OH! CIDADE DE BRAVOS GUERREIROS!
TUA GENTE HOJE ENTOA VIBRANTE:
SALVE Ó TERRA DE HOMENS TRIGUEIROS!
- SITUADA NA ZONA DA MATA,
ÉS CIDADE DE FÁCIL ACESSO.
TENS BONS FILHOS QUE LUTAM SEM TRÉGUA
CONDUZINDO-TE RUMO AO PROGRESSO.
- A RIQUEZA DA CANA-DE-AÇÚCAR,
FEZ DE TI UM POVO VARONIL!
INDEPENDENTE DE OUTRAS CIDADES,
ÉS TORRÃO DESTE IMENSO BRASIL!
- Ó SENHORA DA GRAÇA, TEUS FILHOS,
HOJE IMPLORAM TUA PROTEÇÃO!
ÉS BENDITA, NOSSA PADROEIRA!
ABENÇOA ESTA GRANDE NAÇÃO!
- SOB O SIGNO DA CRUZ DE COIMBRA,
DESTA PÁTRIA DE FÉ TÃO GIGANTE,
TAMBÉM NASCE ESTA NOBRE CIDADE,
ANTE OS RAIOS DA LUZ FULGURANTE!
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