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RESPONSÁVEIS PELA AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

COMISSÃO MUNICIPAL DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL 

DE EDUCAÇÃO DE CAMPO GRANDE-MS 

Resolução “PE” SEMED N. 262, de 23 de Março de 2017 
Resolução “PE” SEMED N. 1.022, de 1º de Novembro de 2017 
Resolução “PE” SEMED N. 1.023, de 1º de Novembro de 2017 
Resolução “PE” SEMED N. 1.024, de 1º de Novembro de 2017 
Resolução “PE” SEMED N. 1.191, de 13 de Dezembro de 2017 
Resolução “PE” SEMED N. 1.192, de 13 de Dezembro de 2017 
Resolução “PE” SEMED N. 1.193, de 13 de Dezembro de 2017 
Resolução “PE” SEMED N. 838, de 08 de Agosto de 2018 
 
01 - Titular: Elza Fernandes Ortelhado- SEMED 
02 - Suplente: Soraia Inácio de Campos - SEMED 
03 - Titular: Waldir Leonel - SEMED/SUPED 
04 - Suplente: Alélis Isabel Gomes de Oliveira - SEMED/SUGENOR 
05 - Titular: Fernanda Gabriela Ferracini Silveira Duarte (Coordenadora da CMMA PME) 
SEMED/GEPLAN 
06 - Suplente: Dayse Centurion da Silva (Secretária da CMMA PME) - SEMED/GEPLAN 
07 - Titular: Patrícia Pato dos Santos (Coordenadora adjunta da CMMA PME) - SEMED/GEPLAN 
08 - Suplente: Leusa de Mello Secchi- SEMED/GEINF 
09 - Titular: RosemarRuggia Martins de Pietro - CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
10 - Suplente: Elza Lima de Souza Mansano- CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
11 - Titular: Ana Maria de Oliveira - FETEMS 
12 - Suplente: Idalina da Silva - FETEMS 
13 - Titular: Lilian Cristiane Teles da Rosa - ACP 
14 - Suplente: Zélia Aparecida dos Santos Aguiar - ACP 
15 - Titular: Paulo Edyr Bueno de Camargo - UEMS 
16 - Suplente: Nataniel dos Santos - UEMS 
17 - Titular: Milene Bartolomei Silva - UFMS 
18 - Suplente: Vera Mattos Machado - UFMS 
19 - Titular: Márcio Bertipaglia- CÂMARA MUNICIPAL DE CG 
20 - Suplente: Luis Benedito Moreira Júnior - CÂMARA MUNICIPAL DE CG 
21 - Titular: Edméia Pacheco de Oliveira - UNIGRAN 
22 - Suplente: Gisele Morilha Alves - UNIGRAN 
23 - Titular: Fabiane Gomes da Silva de Lima - UNIDERP 
24 - Suplente: Camila Sichinel Silva da Cunha Souza - UNINERP 
25 - Titular: Lúcia Celia Ferreira da Silva Perius- SED 
26 - Suplente: Eliana Aparecida Prado Verneque Soares - SED 
27 - Titular: Ana Paula Gaspar Melim- UCDB 
28 - Titular: Adriana Banar da Silva Pleutin- FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
29 - Suplente: Maria Sônia Oliveira da Silva - FÓRUM MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO  
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EQUIPE TÉCNICA DE APOIO À COMISSÃO MUNICIPAL DEMONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO 

PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CAMPO GRANDE-MS 

 
Resolução “PE” SEMED N. 263, de 23 de Março de 2017 
Resolução “PE” SEMED N. 1.026, de 1º de Novembro de 2017 
Resolução “PE” SEMED N. 839, de 08 de Agosto de 2018 
Resolução “PE” SEMED N. 1.139, de 04 de Outubro de 2019 

 
01 - Adolfo Henrique de Souza - DDF 
02 - Alline Viviane Sena Souza - DCM 
03 - Ana Cristina Souza da Cruz - SUPED 
04 - Ana Lucia do Espírito Santo - GEINF 
05 - Ana Maria Ribas de Jesus - DITEC 
06 - Ana Paula da Silva Naves - DCM 
07 - Anderson Borges de Carvalho - DED 
08 - Caroline Xavier Siqueira - DEE 
09 - Christiane Granja Zuffo Lima - SUALE 
10 - Claudio dos Santos Martins - DAV 
11 - Cristiane Miranda Magalhães Godin -GEFEM 
12 - Delfina Cafure Melgarejo - GIG 
13 - Denise Tomiko Arakaki Takemoto - DLM 
14 - Diana Garcia de Oliveira Contar (Coordenadora da Equipe Técnica de Apoio à CMMA PME) 
- GIG 
15 - Elaine Cristina dos Reis Rosenacker – GEPLAN 
16 - Ellen Milka Pinheiro Quito da Silva Borges - SUGEGIC 
17 - Fernando Vendrame Menezes - GEFEM 
18 - Gislaine Satório Andrade - DITEC 
19 - Ilian da Silva Quadros - SUALE 
20 - Itamar Jorge Pereira - DED 
21 - Janaina Medeiros da Cunha - GEFEM 
22 - Janine Azevedo Barthimann Carvalho - GEFEM 
23 - Leandro Cezar da Silva - SUGEFIC 
24 - Lurdilene Oliveira Santos - DCM 
25 - Maiara de Oliveira Nogueira Klava - GEINF 
26 - Marcelo Koji Sakamoto - GEFEM 
27 - Marcia Regina Teixeira MortariVégas - GOED 
28 - Maria Estela Martines dos Santos (Suplente da Secretária da CMMA PME) - GIG 
29 - Maria José do Amaral - SUPED 
30 - Marili Terezinha Sangalli - DEE 
31 - MarinêsSoratto - DED 
32 - Marluci de Almeida Leite - DLM 
33 - Rosângela Antunes Estrada - GEFEM 
34 - Silvana Rodrigues Ferreira - SUPED 
35 - Sintia Fabiana Alves de Mello Câmara - DED 
36 - Thiago Teodoro Rupere - GEFEM 
37 - Tiago Nunes Borges - GEPLAN 
38 - Vanessa Pereira Pinto – CONOPE 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
 

4 

 
 

SUMÁRIO 

 
1. APRESENTAÇÃO .................................................................................................................... 5 

2. PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME ................................................ 5 

3. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS ............................................................................. 7 

I. Educação Infantil .............................................................................................................. 7 

II. Ensino Fundamental ......................................................................................................... 9 

III. Ensino Médio .............................................................................................................. 10 

IV. Educação Especial ....................................................................................................... 11 

V. Alfabetização .................................................................................................................. 14 

VI. Educação Integral ....................................................................................................... 16 

VII. Qualidade na Educação .............................................................................................. 17 

VIII. Escolaridade Média .................................................................................................... 18 

IX. Alfabetização e Analfabetismo .................................................................................. 21 

X. EJA Integrada a Educação Profissional ........................................................................... 22 

XI. Meta sobre Educação Profissional Técnica de Nível Médio ...................................... 22 

XII. Educação Superior ...................................................................................................... 23 

XIII. Educação Superior ...................................................................................................... 25 

XIV. Educação Superior ...................................................................................................... 26 

XV. Valorização dos Profissionais do Magistério ............................................................. 27 

XVI. Valorização dos Profissionais do Magistério ............................................................. 27 

XVII. Valorização dos Profissionais do Magistério ............................................................. 28 

XVIII. Valorização dos Profissionais do Magistério ......................................................... 29 

XIX. Gestão Democrática ................................................................................................... 30 

XX. Financiamento da Educação ....................................................................................... 32 

4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES ...................................................................................... 33 

 

 

 

 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
 

5 

 
 

 

1. APRESENTAÇÃO 

 

O Plano Municipal de Educação de Campo Grande – PME, foi aprovado sob a 

Lei nº 5.565 de 23 de junho de 2015, publicado no Diário Oficial de Campo Grande – 

DIOGRANDE nº 4.299. Desde então todo planejamento das ações educacionais do 

município é projetado em consonância com as metas e estratégias do PME. É um dos 

principais instrumentos de política pública educacional, pois orienta a gestão 

educacional e referenda o controle social e a participação cidadã. 

De acordo com o Plano, as metas e suas respectivas estratégias devem ser 

executadas dentro do prazo de vigência e a cada 2 (dois) anos ao longo do período de 

vigência do mesmo, a Comissão Municipal de Monitoramento e Avaliação - CMMA é 

responsável por disponibilizar estudos para aferir a evolução no cumprimento das metas 

estabelecidas, tendo como referência estudos e resultados de pesquisas nacionais, por 

amostra ou demais dados disponíveis. 

Nesse contexto, apesar do cenário adverso e dos obstáculos enfrentados, não 

podemos deixar de considerar a importância do plano para o desenvolvimento das 

políticas públicas, em que são necessários mecanismos de acompanhamento e avaliação 

para aferir/mensurar e com isso até replanejar, se for o caso. 

A execução das metas do PME é uma ação conjunta entre as secretarias de 

educação, instituições de ensino, movimentos sociais, associações representativas e 

sociedade civil, o que promove uma ampla análise e reflexão da situação educacional de 

nosso município, assim, cabe a todos os envolvidos envidar esforços para que o plano 

de educação cumpra sua finalidade, traduzindo suas diretrizes, metas e estratégias. Para 

este relatório foram consideradas, principalmente, informações da Rede Municipal de 

ensino. 

 

2. PROCESSO DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO DO PME 
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A Avaliação do Plano Municipal de Educação do Município de Campo Grande 

consiste na observação dos indicadores estabelecidos de acordo com documento 

elaborado pela Equipe Técnica de Apoio a CMMA relacionado ao cumprimento das 

diretrizes, metas e estratégias previstas, apresentados através dos relatórios anuais de 

monitoramento. 

Algumas informações importantes acabaram ficando defasadas, tendo em vista 

que os órgãos responsáveis pelas informações não possuem dados suficientes ou 

divulgados para o cálculo dos indicadores propostos.  

O relatório de avaliação apresenta dois resultados por indicador, sendo o 

primeiro relativo ao ano de 2018 e outro referente ao ano de 2019. Destacamos a 

existência de indicadores onde, apesar algumas das informações encaminhadas, estas 

ainda foram insuficientes para gerar e aferir resultados de suas metas. 

Sendo assim, os indicadores que não possuem fontes oficiais, até que sejam 

divulgados dados oficiais, não terão como ser aferidos. 

 O primeiro passo para o início da avaliação foi a verificação da sintonia entre 

as metas do plano com os instrumentos orçamentários do Município e Meta monitorada 

dos Indicadores de cada ano. 

A metodologia para “Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de 

Educação” utilizada neste processo foi desenvolvida em 4 etapas: Organizar o trabalho, 

Estudar o plano, Monitorar as metas e estratégias continuamente e Avaliar o plano 

periodicamente. 
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3. AVALIAÇÃO DAS METAS E ESTRATÉGIAS 

 

I. Educação Infantil 

 
Meta 1 - Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 

quatro a cinco anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de 

forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até três anos 

até 2024. 

A matrícula nas turmas da pré-escola, tornou-se obrigatória para crianças de quatro e 

cinco anos, devendo ocorrer em espaços institucionais, coletivos, não domésticos, públicos ou 

privados, caracterizados como estabelecimentos educacionais e submetidos a múltiplos 

mecanismos de acompanhamento e controle social. 

(http://educacaointegral.mec.gov.br/educacao-infantil) 

Salientamos que a meta prevista compreende todas as esferas do município de Campo 

Grande e os dados informados tratam da Rede Municipal de Ensino. 

 

Indicador (1.A) 
Percentual da população de quatro a cinco anos que frequenta a 

escola da Rede Municipal de Ensino 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 100% 64,45% 
Censo Escolar - 2018 

IBGE/PNAD - 2017 

2019 100% 67,19% 
Censo Escolar - 2019 

IBGE/PNAD - 2018 

 
 

No Indicador 1.A Percentual da população de 4 a 5 anos, a REME se organizou quanto a 

reestruturação e aquisição de equipamentos para as escolas de educação infantil, com vistas à 

melhoria da estrutura física e a formação continuada de professores.  

Portanto, em relação as crianças de 04 e 05 anos, todas as famílias que tem procurado 

este atendimento junto a Secretaria Municipal de Educação ou as Unidades Escolares tem a 

matrícula de seus filhos efetivada. 

 
 

 
 

http://educacaointegral.mec.gov.br/educacao-infantil
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Indicador (1.B) 
Percentual da população de zero a três anos que frequenta a escola 

da Rede Municipal de Ensino 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 38% 20,13% 
Censo Escolar - 2018 

IBGE/PNAD - 2017 

2019 40% 29,47% 
Censo Escolar - 2019 

IBGE/PNAD - 2018 

 
 

Registramos que, para cumprimento do Indicador 1.B - Percentual da população de zero 

a três anos, faz-se necessária a construção de novos prédios, para implantação de escolas de 

educação infantil que atendam as turmas em período integral.  

Na REME, em 2019, existem 12 obras aprovadas e em execução, foram reformadas 9 e 

inauguradas 3 Escolas Municipais de Educação Infantil, para atender principalmente a faixa 

etária de 0 a 3 anos de idade, em período integral. 

Registramos que a SEMED realizou um trabalho permanente de monitoramento para 

manter atualizados os dados sobre a demanda manifesta de crianças de zero a três anos. 

Considerando que é preciso universalizar a educação infantil e assegurar a qualidade da 

educação oferecida para essa etapa, a SEMED possui um sistema online (banco de dados) para 

acompanhamento da demanda existente na educação infantil visando o atendimento a Lei n. 

5.612, de 17 de setembro de 2015. 

Constatamos ainda que, de 2018 para 2019 houve uma ampliação no atendimento às 

crianças da educação infantil na faixa etária de 0 a 3 anos, mesmo assim, não foi o suficiente 

para atender a demanda reprimida. Para tanto, estão sendo realizadas ações e estratégias, as 

quais continuarão nos próximos anos, visando o cumprimento total da meta em questão. 

 

Proposição: Solicitar ao governo federal, a divulgação de dados, do Censo Escolar, das 

demais esferas da educação para que possamos ter um dado mais fidedigno. 
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II. Ensino Fundamental 
 

Meta 02 – Universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos para toda a população 

de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que, pelo menos, 95% (noventa e cinco por 

cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada até 2024. 

A democratização do ensino não se dá somente pela garantia do acesso, 

requerendo sua oferta com qualidade com o intuito de otimizar a permanência dos 

estudantes e, desse modo, contribuir para a melhoria dos processos formativos. Assim, 

a democratização de uma educação pública de qualidade significa propiciar o acesso aos 

bens culturais que permeiam as disciplinas, os saberes e os valores de cada instituição 

escolar e que são passados aos alunos. 

 

Indicador (2.A) 
Percentual da população de seis a quatorze anos que frequenta a 

escola da Rede Municipal de Ensino 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 100% 66,11% 
Censo Escolar - 2018 

IBGE/PNAD - 2017 

2019 100% 63,78% 
Censo Escolar - 2019 

IBGE/PNAD - 2018 

 

O município realizou diversas ações para ampliar a oferta no ensino 

fundamental como reordenamento de vagas, divulgação de período de matrículas, 

ampliação do atendimento do transporte escolar. E, em 2018 inaugurou a Escola 

Municipal Maria Regina Vasconcelos Galvão, ampliando cerca de 700 novas vagas para 

o Ensino Fundamental. 
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Indicador (2.B) 
Percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino 

Fundamental concluído 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 70% * *Sem informação oficial 

2019 78% * *Sem informação oficial 

 

 
A aferição do indicador 2.B ficou prejudicada pelo fato de não ter dados oficiais 

que comprovem as informações. 

Como proposição sugerimos que seja encaminhada ao IBGE, a solicitação de 

divulgação desses dados, tendo em vista que em 2020 será realizado o Censo 

Populacional do país. 

 
 
 

III. Ensino Médio 

 
Meta 03 - Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até 2024, a taxa líquida de matrículas no ensino 

médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

 
A Meta 3 objetiva, além de universalizar o acesso à educação entre a população 

de 15 a 17 anos, garantir que, ao menos, 85% desses jovens estejam frequentando o 

ensino médio, que corresponde à etapa de ensino considerada adequada para essa faixa 

etária. De forma articulada, os dois objetivos da Meta consistem em universalizar o 

acesso à educação básica e induzir sua conclusão até os 17 anos de idade.  

A competência de atendimento deste nível de ensino é do Estado, conforme 

prevê Artigo 10 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Os estados incumbir-se-ão 

de: VI - assegurar o ensino fundamental e oferecer, com prioridade, o ensino médio a 

todos que o demandarem, respeitado o disposto no art. 38 desta Lei.  A Rede Municipal 
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de Ensino, oferece Ensino Médio profissionalizante na Escola Municipal Agrícola 

Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo. 

 

Indicador (3.A) Percentual da população de 15 a 17 anos que frequenta a escola 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 100% 15,93% 
Censo Escolar - 2018 

IBGE/PNAD - 2017 

2019 100% 12,55% 
Censo Escolar - 2019 

IBGE/PNAD - 2018 

 

A Rede Municipal de Ensino, oferece Ensino Médio profissionalizante na Escola 

Municipal Agrícola Governador Arnaldo Estevão de Figueiredo. 

 

Indicador (3.B) 
Taxa de escolarização líquida no ensino médio da população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 64% 0,29% 
Censo Escolar - 2018 

IBGE/PNAD - 2017 

2019 67,5% 0,18% 
Censo Escolar - 2019 

IBGE/PNAD - 2018 

 

Apesar de não ser competência do município, como citado anteriormente, a 

Prefeitura Municipal de Campo Grande investe no ensino médio técnico 

profissionalizante e está realizando estudos para a expansão do atendimento. 

 

IV. Educação Especial 

 
Meta 04 - Universalizar, para a população de 4 (quatro) a 17 (dezessete) anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente, na rede regular de ensino, com a garantia de 
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sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou 

serviços especializados, públicos ou conveniados. 

A construção de uma escola para todos, na perspectiva da educação inclusiva, 

redimensiona o papel da escola, antes restrito ao encaminhamento para outros serviços 

que, via de regra, só reforçavam a individualização do problema e desresponsabilizavam 

a instituição educacional. 

A política que norteia as ações da educação especial na Rede Municipal de 

Ensino de Campo Grande está centrada no fortalecimento do processo de inclusão 

escolar dos alunos público alvo da educação especial, a saber: alunos com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação e acontece 

de forma transversal perpassando por todos os níveis e modalidades de ensino por meio 

do Atendimento Educacional Especializado (AEE).  

 

Indicador (4.A) 
Percentual da população de 4 a 17 anos com deficiência que 

frequenta a escola 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 100% * *Sem informação oficial 

2019 100% * *Sem informação oficial 

 

Nos faltam dados oficiais para o cálculo do indicador 4.A. 

 

Indicador (4.B) 
Percentual de alunos de 4 a 17 anos de idade com deficiência, TGD 

e altas habilidades ou superdotacão que estudam em classes 
comuns da Rede Municipal de Ensino 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 100% 100% Censo Escolar - 2018 

2019 100% 100% Censo Escolar - 2019 
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Vale ressaltar que a SEMED realiza ações e estratégias que contemplam a meta 

em questão, as quais envolvem às políticas de apoio aos alunos, público-alvo da 

educação especial. 

Destacamos que os serviços de Apoio Pedagógico Especializado caracterizam-se 

pelos recursos humanos e materiais que apoiam o processo de ensino e de 

aprendizagem dos alunos, público-alvo da educação especial. Para tanto, estabelece-se, 

como apoio pedagógico especializado, os seguintes recursos: Tradutor Intérprete de 

Libras - Língua Portuguesa, Auxiliar Pedagógico Especializado, Atendimento Educacional 

Especializado oferecido em Sala de Recursos Multifuncionais, Assistente de Inclusão 

Escolar, Tutor estagiário de Pedagogia, além de uma equipe técnica responsável por 

acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos nas unidades de ensino. 

Salientamos ainda que, visando a construção de uma escola para todos, o 

município busca recursos e serviços necessários aos alunos nela inseridos, tais como: 

tecnologia assistiva, recursos de acessibilidade, material e mobiliário 

adequado/adaptado, salas de recursos multifuncionais, braile, soroban, libras, meios 

auxiliares de locomoção e higiene, auxiliares pedagógicos especializados, assistentes 

educacionais inclusivos, assistentes de inclusão e estagiários de pedagogia.  

Com relação à acessibilidade, materiais e mobiliários, as escolas da REME neste 

ano, receberam novos conjuntos mobiliários adquiridos pela SEMED por meio de 

processos licitatórios que neste primeiro momento irão contemplar 54 escolas. Ao todo, 

foram adquiridas mais de 3.000 unidades de conjuntos mobiliários que estão 

substituindo carteiras e mesas, oferecendo maior conforto aos alunos. Neste contexto 

os alunos público alvo da Educação Especial receberam 63 mesas individuais acessíveis 

para pessoa que utiliza cadeira de rodas (PCR), advindas de convênio, que foram 

entregues nos meses de Dezembro 2018 e início do ano de 2019 nas unidades de ensino. 

Como proposição sugerimos que seja encaminhada ao IBGE, a solicitação de 

divulgação desses dados, tendo em vista que em 2020 será realizado o Censo 

Populacional do país. 
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V. Alfabetização 

 
Meta 05 - Alfabetizar, com aprendizagem adequada, todas as crianças, no máximo, até 

o final do 3º(terceiro) ano do ensino fundamental. 

 
O Plano de Metas pela Educação (Decreto nº 6.094/2007) estabelece que a 

alfabetização é responsabilidade dos entes federativos para crianças até, no máximo, os 

8 (oito) anos de idade. 

Instituições e órgãos governamentais devem dedicar-se à inserção da criança 

na cultura escolar, à aprendizagem da leitura e da escrita, à ampliação das capacidades 

de produção e compreensão de textos, além de melhorar suas referências culturais em 

diversas áreas.   

 

Indicador (5.A) 
Estudantes com proficiência insuficiente em Leitura (Nível 1 da 

escala de proficiência) 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 13% * *Sem informação oficial 

2019 - - - 

 

 

Indicador (5.B) 
Estudantes com proficiência insuficiente em Escrita (Níveis 1, 2 e 3 

da escala de proficiência) 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 26% * *Sem informação oficial 

2019 - - - 
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Indicador (5.C) 
Estudantes com proficiência insuficiente em Matemática (Níveis 1 e 

2 da escala de proficiência) 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 40% * *Sem informação oficial 

2019 - - - 

 

A Secretaria Municipal de Educação realiza avaliações diagnósticas na rede ao 

longo do ano. Em 2019 foram realizadas as seguintes avaliações: Avaliação Diagnóstica 

para todos os alunos do 5º ano (censitária) que encerrou um ciclo de acompanhamento 

desses alunos que realizaram avaliação em 2017 (3º ano) e em 2018 (4º ano) e Avaliação 

diagnóstica Amostral de Ciências da Natureza e de Ciências Humanas para alunos do 9º 

ano, sendo esta inédita na Reme. Também foi realizado a consolidação dos dados e 

análises da avaliação diagnóstica amostral do 8º ano. 

Os alunos do 5º ano realizaram testes de leitura, matemática e produção de texto 

e do 9º ano teste de ciências da natureza, história e geografia.  A avaliação do 8º ano foi 

aplicada ao final do ano de 2018, mas o levantamento e consolidação dos resultados, 

análise e divulgação foram realizadas no início do ano letivo em 2019 para que as escolas 

realizassem intervenções necessárias com esses alunos que estão no 9º ano. Nesse caso 

os alunos foram avaliados em Leitura, produção escrita e matemática.  

Além de participar das avaliações propostas pelo Governo Federal e, nesse caso, 

estamos aguardando a divulgação de dados oficiais. 

Como proposição sugerimos que as próximas avaliações elaboradas pela 

REME, sigam as orientações da BNCC, que traz uma visão de continuidade do 

aprendizado e busca trazer uma ligação direta entre o ensino infantil e o fundamental, 

passando a prever que o processo de alfabetização deve ocorrer até o fim do segundo 

ano do ensino fundamental, onde a alfabetização passa a ser o foco integral dos 

professores de língua portuguesa nos dois primeiros anos do ensino fundamental. 
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VI. Educação Integral 
 

Meta 06 - Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por 

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

cento) dos alunos da educação básica. 

Ao desenvolver a educação integral a escola necessita propiciar ao aluno 

aprendizagens desafiadoras com a intenção de favorecer a prática de valores que 

aprimorem o processo de sociabilidade. 

Nesse sentido, o currículo deve ser repensado de forma a garantir o direito à 

aprendizagem e ao desenvolvimento dos estudantes, por meio de ações e atividades 

que contemplem a promoção de atitudes que se materializam na formação humana 

integral, gerando a reflexão crítica e a autonomia dos estudantes. 

Assim, torna-se possível inferir que uma nova configuração da organização das 

atividades deva ser pensada como necessária para superar a histórica divisão de turnos 

de um tempo de escolarização formal, valorizando os múltiplos saberes passíveis de 

desenvolvimento em uma educação integral. 

 

Indicador (6.A) 
Percentual de alunos, da Rede Municipal de Ensino, em tempo 

integral 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 12% 11,38% Censo Escolar - 2018 

2019 14% 15,23% Censo Escolar - 2019 

 
 
A rede municipal de ensino tem planejado atender, de forma gradativa, o 

ensino em tempo integral, até o término da vigência do Plano. 

 

 

Indicador (6.B) 
Percentual de escolas, da Rede Municipal de Ensino, com ao menos 
um aluno que permanece no mínimo 7 horas diárias em atividades 

escolares 
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META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 38% 54,59% Censo Escolar - 2018 

2019 40% 55,10% Censo Escolar - 2019 

 

Foram consideradas, para cálculo do indicador, as unidades que atendem aos 

alunos com atividades curriculares, não levando em consideração, portanto, projetos de 

esporte, arte e cultura desenvolvidos no contra turno. 

O município continuará com as ações executadas de forma a manter ou 

aumentar o índice durante a vigência do Plano. 

Em 2019 a Escola Municipal Prof. Alcídio Pimentel passou a atender em tempo 

integral. 

 

VII. Qualidade na Educação 
 

Meta 07 - 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: 

IDEB 
2015 2017 2019 2021 

BR MS CG BR MS CG BR MS CG BR MS CG 

Anos iniciais 
do ensino 

fundamental 
5,2 5,0 5,4 5,5 5,2 5,7 5,7 5,5 5,9 6,0 5,8 6,2 

Anos finais 
do ensino 

fundamental 
4,7 4,6 4,7 5,0 4,9 5,0 5,2 5,1 5,2 5,5 5,4 5,5 

Ensino 
Médio 

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

 
De modo geral, fomentar a qualidade da educação básica implica enfrentar a 

desigualdade social existente no município e assegurar a educação como um dos direitos 

humanos. Implica, também, melhor definição e articulação entre os sistemas de ensino 

e unidades escolares, organizar os processos de gestão do trabalho escolar, melhorar as 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
 

18 

 
 

condições de trabalho e valorização da formação e desenvolvimento profissional de 

todos aqueles que atuam na educação. 

 
 

Indicador (7.A) Média do IDEB nos anos iniciais do ensino fundamental 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 - - - 

2019 6,1 * 
*Aguardando divulgação 

do resultado 

 
 

Indicador (7.B) Média do IDEB nos anos finais do ensino fundamental 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 - - - 

2019 5,5 * 
*Aguardando divulgação 

do resultado 

 

A rede municipal de ensino implantou o Programa de formação continuada 

“Reflexões Pedagógicas: diálogos entre a teoria e a prática”, tendo como foco as 

formações continuadas para os profissionais da educação. 

Desenvolveu, no ano de 2019, o projeto: Plantão Pedagógico da REME, cujo o 

objetivo foi oferecer um espaço para orientações, intervenções e sugestões pedagógicas 

aos professores e equipes técnicas das escolas da rede de 1º ao 9º ano de todos os 

componentes curriculares, aprimorando o fazer pedagógico com a finalidade de refletir 

nas avaliações internas e externas. 

 

 

 

VIII. Escolaridade Média 
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Meta 08 - Elevar a escolaridade média da população de 18 a 29 anos, de modo a 

alcançar, no mínimo, 12 anos de estudo, até 2024, para as populações do campo e dos 

25% mais pobres e igualar a escolaridade média entre negros e não negros. 

 

A meta 8 direciona-se para a ampliação da escolaridade média de jovens, na 

faixa etária de 18 a 29 anos de idade, com a preocupação de garantir que esse processo 

ocorra de forma equitativa e sem reproduzir desigualdades. Nessa direção, o primeiro 

grande objetivo da meta consiste em elevar a escolaridade média geral, de modo que 

ela atinja, em 2024, ao menos 12 anos de estudo.  

A meta ainda estabelece que os jovens residentes no campo e os pertencentes 

aos 25% mais pobres, também, alcancem uma escolaridade média de 12 anos de estudo, 

no mínimo. Esses objetivos têm o indicador de escolaridade média da população de 18 

a 29 anos residente na área rural e o indicador da escolaridade média da população de 

18 a 29 anos pertencente aos 25% mais pobres (renda domiciliar per capita). Por fim, a 

meta registra a intenção de que a escolaridade entre os jovens negros e os não negros 

seja igualada até o final do período de vigência do Plano em 2024. Esse objetivo é 

realizado, por meio do indicador razão entre a escolaridade média de negros e não 

negros na faixa etária de 18 a 29 anos.  

 

Indicador (8.A) Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 12 anos 12,1 IBGE/PNAD - 2017 

2019 12 anos 12,0 IBGE/PNAD - 2018 

 
Segundo dados coletados pelo IBGE, Campo Grande atingiu a meta esperada. 

 

Indicador (8.B) 
Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade 

residente na área rural 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 
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2018  * *Sem informações oficiais 

2019  * *Sem informações oficiais 

 
 

Indicador (8.C) 
Escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade 

pertencentes aos 25% mais pobres (renda domiciliar per capita) 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018  * *Sem informações oficiais 

2019  * *Sem informações oficiais 

 
Os indicadores 8.B e 8.C não possuem dados oficiais para realização do cálculo. 

 

Indicador (8.D) 
Razão entre a escolaridade média de negros e não negros na faixa 

etária de 18 a 29 anos 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 1 0,91 IBGE/PNAD - 2017 

2019 1 0,88 IBGE/PNAD - 2018 

 

A melhoria dos indicadores relativos à meta 8 vincula-se à universalização da 

educação básica e à ampliação do acesso aos níveis mais elevados do ensino, bem como 

requer políticas voltadas à educação de jovens e adultos e daqueles provenientes dos 

grupos mais vulneráveis. Nessa direção, a Secretaria de Estado de Educação e Secretaria 

Municipal de Educação promovem a divulgação e certificação em exames gratuitos para 

jovens e adultos finalizarem o ensino fundamental e médio e programas para atender 

aos alunos com defasagem idade/ano(série). Observamos que os programas devam ser 

ampliados para que o atendimento à meta 8 aconteça até 2024.  

Como proposição sugerimos que seja encaminhada ao IBGE, a solicitação de 

divulgação dos dados referentes aos indicadores 8.B e 8.C, tendo em vista que em 2020 

será realizado o Censo Populacional do país. 
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IX. Alfabetização e Analfabetismo 
 

Meta 09 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 

para 95% (noventa e cinco por cento) até 2015 e, até 2024, erradicar o analfabetismo 

absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo funcional. 

A alfabetização e o analfabetismo compõem a meta que necessita ser discutida, 

amplamente, em todo território nacional como política pública imprescindível para o 

desenvolvimento do país.  

Podemos dizer que o analfabetismo entre a população de jovens e adultos no 

Brasil é persistente, tem causas históricas e reflete problemas estruturais não 

superados.  

O analfabetismo é reconhecido como uma violação do direito humano à 

educação, as diversas políticas públicas implementadas ao longo da história não 

conseguiram superar a questão, muito menos baixar os seus índices para padrões 

internacionais compatíveis com o nível de desenvolvimento do país. 

 

Indicador (9.A) Taxa de alfabetização da população de 15 anos ou mais de idade 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 96,5% 99,55% IBGE/PNAD - 2017 

2019 97% 97,02% IBGE/PNAD - 2018 

 

 

Indicador (9.B) 
Taxa de analfabetismo funcional de pessoas de 15 anos ou mais de 

idade 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 
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2018 15% 10,14% IBGE/PNAD - 2017 

2019 15% 9,33% IBGE/PNAD - 2018 

 

O município de Campo Grande alcançou as metas previstas para esses índices. 

  

X. EJA Integrada a Educação Profissional 
 

Meta 10 - Oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de 

educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada 

à educação profissional. 

 
A meta 10 tem como foco não só ampliar a escolarização dos jovens e adultos, 

mas também, proporcionar capacitação profissional, de modo que estejam preparados 

para atuar no mercado de trabalho. Esse objetivo apresenta o indicador, percentual de 

matrículas da educação de jovens e adultos na forma integrada à educação profissional. 

 

Indicador (10) 
Percentual de matrículas de educação de jovens e adultos na forma 

integrada à educação profissional 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018  * *Sem informações 

2019  * *Sem informações 

 

A Rede Municipal de Ensino não oferece EJA profissionalizante. 
 

 

XI. Meta sobre Educação Profissional Técnica de Nível Médio 
 



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE 

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL 
 

23 

 
 

Meta 11 -  Triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível médio, 

assegurando a qualidade da oferta e, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) da 

expansão no segmento público. 

Para alcançar esses objetivos, temos como indicadores, número absoluto de 

matrículas em educação profissional técnica de nível médio e o indicador número 

absoluto de matrículas em educação Profissional técnico de nível médio na rede pública.  

 

Indicador (11.A) 
Número absoluto de matrículas em educação profissional técnica 

de nível médio 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018  * *Sem informações oficiais 

2019  * *Sem informações oficiais 

 

Não possuímos informações oficiais a respeito do indicador 11.A. 

 

Indicador (11.B) 
Número absoluto de matrículas em educação profissional técnica 

de nível médio na Rede Municipal de Ensino 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 - 94 Censo Escolar - 2018 

2019 - 73 Censo Escolar - 2019 

 
 
As informações do indicador 11.B referem-se ao número de matrículas no 

Ensino Médio profissionalizante da Escola Municipal Agrícola Governador Arnaldo 

Estevão de Figueiredo. 

 

XII. Educação Superior 
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Meta 12 - Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% (cinquenta 

por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por cento) da população de 18 

(dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, 

pelo menos, 40% (quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público. 

Destacamos que as Instituições de Ensino Superior (IES) vêm ampliando a 

capacidade de acesso à educação superior. As políticas que visam à ampliação da oferta 

de vagas no ensino superior corroboram a otimização e o fortalecimento da oferta e 

expansão da taxa de matrícula no ensino superior.   

 

Indicador (12.A) Taxa bruta de matrículas na educação superior 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 41% 47,56% 
Censo da Educação 

Superior - 2018 

2019 42,5% * 
*Aguardando divulgação 

Censo da Educação 
Superior - 2019 

 

Indicador (12.B) Taxa líquida de escolarização ajustada na educação superior 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 25,2% 30,10% 
Censo da Educação 

Superior - 2018 

2019 26,5% * 
*Aguardando divulgação 

Censo da Educação 
Superior - 2019 

 

Os indicadores 12.A e 12.B apresentaram índices acima das metas previstas 

para o período.  

 

 

Indicador (12.C) Percentual de expansão de matrículas no segmento público 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 
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2018 31% 5,65% 
Censo da Educação 

Superior – 2017/2018 

2019 32,5% * 
*Aguardando divulgação 

Censo da Educação 
Superior - 2019 

 

O indicador 12.C está abaixo da meta prevista para o período. Segundo as 

Instituições públicas de Ensino Superior, houve expansão da oferta de vagas em Campo 

Grande, bem como a oferta de novos cursos, procurando atender à meta proposta. 

 

XIII. Educação Superior 
 

Meta 13 - Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da proporção de 

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

educação superior para 75% (setenta e cinco por cento) com, desse total, no mínimo, 

35% (trinta e cinco por cento) doutores. 

Os números evidenciam a proporção de mestres e doutores indicando que a 

meta prevista para o período foi atingida com a ampliação do número de docentes com 

mestrado e doutorado.  

 

Indicador (13.A) 
Percentual de docentes com mestrado ou doutorado na educação 

superior 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 75% 82,43% 
Censo da Educação 

Superior - 2018 

2019 75% * 
*Aguardando divulgação 

Censo da Educação 
Superior - 2019 

 

 

Indicador (13.B) Percentual de docentes com doutorado na educação superior 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 
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2018 35% 44,71% 
Censo da Educação 

Superior - 2018 

2019 35% * 
*Aguardando divulgação 

Censo da Educação 
Superior - 2019 

 

Nos dois indicadores, houve superação da meta estabelecida. 

XIV. Educação Superior 

 

Meta 14 –Elevar, gradualmente, o número de matrículas na pós-graduação stricto 

sensu. 

Os indicadores revelam o oferecimento de vagas em cursos de pós-graduação 

stricto sensu. 

 

Indicador (14.A) Número de títulos de Mestrado concedidos por ano 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 - * *Sem informações 

2019 - * *Sem informações 

 

Indicador (14.B) Número de títulos de Doutorado concedidos por ano 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 - * *Sem informações 

2019 - * *Sem informações 

 

As Instituições de Ensino Superior não divulgam informações a respeito do 

número de títulos de Mestrado e Doutorado concedidos por ano. 
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Como proposição sugerimos que seja encaminhada ao INEP, a solicitação de 

coleta das informações dos indicadores 14.A e 14.B, para que tenhamos informações 

oficiais para os próximos relatórios. 

 

 

XV. Valorização dos Profissionais do Magistério 
 

Meta 15 - Garantir, em regime de colaboração entre a União e estado, no prazo de 1 

(um) ano de vigência deste PME, política nacional municipal de formação dos 

profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei 

Federal n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores da 

educação básica possuam formação específica de nível superior, obtida em curso de 

licenciatura na área de conhecimento em que atuam. 

 

O indicador nos mostra o avanço na Rede Municipal de Ensino, na qual todos 

os professores atuam em sua área de formação, garantindo qualidade aos alunos da 

rede. 

 

Indicador (15.A) 
Proporção de docências com professores que possuem formação 

superior compatível com a área de conhecimento que lecionam na 
Rede Municipal de Ensino. 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 100% 99,88% PMCG/SEMED/DLM 

2019 100% 100% PMCG/SEMED/DLM 

 

 

XVI. Valorização dos Profissionais do Magistério 
 

Meta 16 - Formar, em nível de pós-graduação, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) 

dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir 
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a todos profissionais da educação básica formação continuada em sua área de 

atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas 

de ensino. 

A ampliação da oferta de cursos de pós-graduação pelas IES, os cursos de 

formação continuada, os cursos de aperfeiçoamento a distância e as políticas de 

formação continuada que vêm sendo fomentadas no âmbito municipal, garantiu 

superar as metas previstas para o indicador 16.A. 

 

Indicador (16.A) 
Percentual de professores da Rede Municipal de Ensino com pós-

graduação lato sensu ou stricto sensu 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 33% 63,02% PMCG/SEMED/DLM 

2019 36% 69,15% PMCG/SEMED/DLM 

 

 

XVII. Valorização dos Profissionais do Magistério 

 

Meta 17 - Valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos demais profissionais com 

escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME. 

 

Os profissionais do magistério são amparados pela Lei n. 11.738, de 16 de julho 

de 2008, que institui o piso salarial profissional nacional para os profissionais do 

magistério público da educação básica. 

 

Indicador (17.A) 
Razão entre salários dos professores da educação básica, da Rede 

Municipal de Ensino, e não professores, com escolaridade 
equivalente 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 
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2018 - 137,7% 
PMCG/SEGES 

IBGE/PNAD - 2017 

2019 - 134,94% 
PMCG/SEGES 

IBGE/PNAD - 2018 

 

 

XVIII. Valorização dos Profissionais do Magistério 
 

Meta 18 -Assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de planos de carreira para 

os profissionais da educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino 

e, para o plano de carreira dos profissionais da educação básica pública, tomar como 

referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do 

inciso VIII do art. 206 da Constituição Federal. 

Considerando as informações fornecidas pela Rede Municipal de Ensino, o 

Plano de Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal, em vigor desde 15 

de julho de 1998 e consolidado por meio do DECRETO n. 10.343, DE 22 DE JANEIRO DE 

2008. Destacamos, portanto, que a Prefeitura Municipal de Campo Grande demonstra 

o compromisso garantido em lei a integralização do Piso Nacional aos Professores, com 

jornada de 20 horas, enquanto a Lei 11.738 prevê para jornada de até 40 horas. 

O plano de carreira para os demais profissionais está em estudo. 

 

Indicador (18.A) 
Plano de Carreira implantado para os professores da Rede 

Municipal de Ensino 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 1 1 PMCG/SEGES 

2019 1 1 PMCG/SEGES 

 

Indicador (18.B) 
Percentual de professores da Rede Municipal de Ensino com planos 

de carreiras implantados e que recebem o piso salarial 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 
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2018 100% 100% PMCG/SEGES 

2019 100% 100% PMCG/SEGES 

 

No que tange à Valorização dos Profissionais do Magistério, destacamos que o 

município tem atendido às especificações da Meta. 

XIX. Gestão Democrática 
 

Meta 19 -Assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da gestão 

democrática da educação, associada a critérios técnicos de mérito e desempenho e à 

consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo, 

para tanto, recursos e apoio técnico da União. 

No Edital n. 19/2018/SEMED, publicado no Diogrande n. 5.337, de 31 de agosto 

de 2018, tornaram-se públicas as regras para a normatização da Lei n. 6.023/2018. 

Ressalta-se que tal processo foi organizado com a candidatura possibilitada a 

professores e especialistas em educação, efetivos do grupo do magistério municipal e 

sob a organização e a realização da comissão especial, composta por seis servidores 

designados pela Secretária Municipal de Educação e por um representante do Sindicato 

Campo-Grandense dos Servidores da Educação Pública, e da atuação direta nas 

instituições, das comissões escolares (capacitadas e orientadas pela comissão especial), 

publicadas em Diogrande com a participação de um membro representante do conselho 

escolar, um professor efetivo, um servidor efetivo integrante da equipe pedagógica, um 

servidor efetivo do grupo administrativo, um aluno com idade mínima de dez anos e um 

pai/mãe ou responsável legal de aluno. 

 
 
 

Indicador (19.A) 

Percentual de diretores da Rede Municipal de Ensino que foram 
escolhidos para a ocupação do cargo por meio de critérios técnicos 

de mérito e desempenho e de consulta pública à comunidade 
escolar 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 
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2018 100% - - 

2019 100% 60,62% PMCG/SEMED 

 
Ainda não aconteceu o processo de eleição para Diretores nas Escolas 

Municipais de Educação Infantil (EMEIs). 
 
 

Indicador (19.B) 

Percentual de escolas da Rede Municipal de Ensino que contaram 
com a participação de profissionais da educação, pais e alunos na 
formulação dos projetos político-pedagógicos e na constituição do 

conselho escolar 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 100% 100% PMCG/SEMED 

2019 100% 100% PMCG/SEMED 

 
 

No que tange a formulação do PPP e constituição do conselho escolar (nas 

unidades em que foram implantados), as unidades contaram com a participação de 

profissionais da educação, pais e alunos, como previsto nos Decretos n. 10.900, de 

13/07/2009 e n. 11.536, de 10/6/2010. 

A Secretaria Municipal de Educação está em processo de organização e estudos 

para a implantação de Conselho Escolar nas Escolas Municipais de Educação Infantil 

(EMEIs), sendo que nas demais Escolas Municipais têm Conselho Escolar implantado. 

 

 

 

Indicador (19.C) 
Percentual de escolas da Rede Municipal de Ensino que recebem 

recursos financeiros dos entes federados 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 2018 100% 100% PMCG/SEMED 
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2019 100% 100% PMCG/SEMED 

 
Todas as unidades escolares da Rede Municipal de Ensino recebem recursos 

financeiros dos entes federados. 

 

XX. Financiamento da Educação 
 

Meta 20 - Ampliar o investimento público em educação pública de forma a atingir, no 

mínimo, o patamar de 7% (sete por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) do País no 

5º ano de vigência dessa Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB 

até 2024. 

 

Com o objetivo de garantir, aos estudantes da Rede Municipal de Ensino, seus 

direitos, o acesso e permanência à educação pública de qualidade e igualdade de 

oportunidades, conclui-se que a política de financiamento da educação, adequada, 

coerente e legal, é fundamental para assegurar esse direito à sociedade.  

 

Indicador (20.A) 
Percentual de escolas da Rede Municipal de Ensino que recebem 

recursos financeiros dos entes federados 

META PREVISTA 
PARA O PERÍODO 

META ALCANÇADA NO PERÍODO FONTE DO INDICADOR 

 

2018 - 3,16% IBGE/PMCG/SEFIN/SEMED 

2019 - 3,24% IBGE/PMCG/SEFIN/SEMED 

 

 

A Prefeitura Municipal de Campo Grande não tem medido esforços para 

oferecer uma educação de qualidade para seus munícipes, investindo de forma 

gradativa, com vistas a alcançar a meta no período proposto.  
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4. CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

 

Após a conclusão da Avaliação do alcance das metas referentes aos anos de 

2018 e 2019, conforme dados transcritos neste documento, pode-se verificar que o 

município de Campo Grande-MS, vem envidando esforços no sentido de atingir as metas 

educacionais propostas no PME. Ao mesmo tempo, observa-se que algumas Metas 

ainda não foram alcançadas, dentro do prazo estabelecido. Portanto, a Comissão de 

Monitoramento e Avaliação do Plano Municipal de Educação, apresenta proposições 

paras as referidas metas para que sejam atingidas o quanto antes. 

Chegando na metade do tempo previsto para a execução das metas do Plano, 

encontramos o seguinte cenário: das 20 metas propostas, quatro não são de 

competência da Rede Municipal de Ensino; duas estão aguardando a divulgação de 

informações; seis foram alcançadas, algumas, inclusive antes do prazo estabelecido; 

quatro alcançaram parcialmente e apenas três não alcançaram a meta estabelecida.  

Dessa forma, podemos dizer que houve avanço na execução das metas, reflexo 

de um trabalho voltado à qualidade da educação.  

 


