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1– INTRODUÇÃO
O Plano Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei 13.005 de 25 de junho
de 2014, cumpre a função de integrar as políticas públicas entre União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, além de garantir o acesso e a qualidade à educação em âmbito
nacional.
Nesse sentido, o objetivo de se elaborar um Plano Municipal de Educação,
voltado a atender os anseios da população, é garantir o acesso aos direitos previstos na
Constituição da República e prover políticas públicas de qualidade e que resultem na
evolução educacional de todos os munícipes, logo, o PME (Plano Municipal de
Educação) no município de Elói Mendes/MG, tem como fundamentos legais a Lei
13.005/2014, que instituiu o Plano Nacional de Educação, a LDB (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação), a Lei Municipal 552/1997 que criou o Conselho Municipal de
Educação, órgão vinculado a Secretaria Municipal de Educação, ao qual foi dada a
atribuição de se pronunciar sobre elaboração e adequação do Plano Decenal Municipal
de Educação e por fim, a portaria municipal 1.987/2047, que criou a Equipe Técnica1
responsável por elaborar a análise situacional e o texto base para a posterior apreciação
e pronunciamento do CME (Conselho Municipal de Educação), que organizará com o
apoio da SME (Secretaria Municipal de Educação), um fórum com todos os membros
da sociedade para que seja discutida toda a situação da educação municipal e para que
sejam organizadas as metas e ações no PME. Após ser também apreciado pelo Poder
Legislativo e sancionado pelo Poder Executivo, o Plano Municipal de Educação será
elevado à categoria de Lei Municipal com vigência até o ano de 2025.
O conteúdo deste documento trata da análise e aglutinação de todos os dados
necessários para uma a elaboração das metas do PME, além dos dados gerais, este
documento apresenta dados específicos ao entendimento das metas nele sugeridas e que
posteriormente será alvo de análise de toda a população e de todas as entidades
educacionais e demais interessados no âmbito do município, cumprindo todos os
preceitos legais e garantindo a validade deste trabalho.
São dados sociais e educacionais relevantes à elaboração do PME estão
dispostos no primeiro momento de uma maneira geral e sua realocação é feita de acordo
com os níveis, etapas, e modalidades da educação básica até a educação superior. As
fontes de consulta estão em consonância com o art. 4º da lei 13.005/14.
1

Ver Anexo I
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2 - HISTÓRICO DO MUNICÍPIO
A origem do Arraial da Mutuca não é bem definida. Pode-se localizar o
primeiro dado do local em um termo de óbito feito em Campanha aos 05 de março de
1.792. Entre os primeiros moradores do lugar, citam-se: José Gonçalves de Souza,
Joaquim de Souza, José Rodrigues Leal, João Batista de Castro, João José Mendes, José
da Costa Ferreira, Félix Antonio de Oliveira, Antonio Gonçalves, José Vieira da Cunha,
dentre outros. Calcula-se-lhe a fundação em 1.810, quando, por ordem do Frei
Cypriano de São José, foi criada a capela, sob a invocação do Divino Espírito Santo,
tendo o patrimônio imóvel sido doado pelo ten. João Batista Coelho e Joaquim Oriano
Marques Padilha. A política então nascente teve como mentores os cidadãos João Inácio
Policiano Padilha e Antônio Joaquim Alves Taveira, que, usando de seus grandes
prestígios, deram grande incremento ao seu progresso.
Sabe-se, por documentação existente no arquivo da Prefeitura Municipal, que
em setembro de 1.828, foi o arraial elevado à categoria de distrito de paz. Em 20 de
julho de 1.842, foi o povoado agitado por contendas entre as forças legais e um grupo
de rebeldes chefiado pelos irmãos Cypriano e João Goulart, de importante família local.
Desde então, passou o arraial a atrair novos elementos pela fertilidade de suas terras e,
sua população aumentada, capacitou-o a ser elevado a Paróquia em 1º de junho de 1.850
e, seis anos após, pela Lei provincial n.º 769, de 02 de maio de 1.856, foi elevado à
categoria de distrito com a denominação de Espírito Santo da Mutuca.
Com o passar dos anos surgiram os irmãos capitão Joaquim Elói Mendes (mais
tarde Barão de Varginha) e João Pedro Mendes que vão mudar o rumo daquele arraial
pelas suas inteligências e capacidades empreendedoras. Construíram a primeira escola
pública, além de outros melhoramentos que contribuíram para o progresso do crescente
povoado. Pelo Decreto n.º 194, de 22 de setembro de 1.890, passou a chamar-se Espírito
Santo do Pontal e, em 14 de setembro de 1.891, A Lei estadual n.º 2, confirmou a
criação do distrito. Pela Lei n.º 556, de 30 de agosto de 1.911, foi elevado à categoria de
município, com o nome de Elói Mendes, sendo seu território desmembrado do
município de Varginha.

2

3 – CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
3.1 – FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA
O distrito foi criado pela Lei provincial n.º 769, de 02 de maio de 1.856, com o
nome de Espírito Santo da Mutuca. Em virtude do Decreto n.º 194, de 22 de setembro
de 1.890, passou a denominar-se Espírito Santo do Pontal. A Lei estadual n.° 2, de 14 de
setembro de 1.891, confirmou a criação do distrito, pertencente ao município de
Varginha - MG. A Lei n.º 556, de 30 de agosto de 1.911, criou o município com o nome
de Elói Mendes e território desmembrado do município de Varginha. A instalação do
município ocorreu em 1º de junho de 1.912. Em razão da Lei estadual n.º 893, de 10 de
setembro de 1.925, a sede municipal foi elevada à categoria de cidade. O município de
Elói Mendes é composto de um único distrito: o da sede.
3.2 – FORMAÇÃO JUDICIÁRIA
O Decreto estadual n.º 155, de 29 de julho de 1.935, criou a comarca de Elói
Mendes, instalada em 02 de abril de 1.936, Elói Mendes constitui o termo único da
Comarca.

3.3 – ASPECTOS DEMOGRÁFICOS, POLÍTICOS E SOCIAIS
O Município de Elói Mendes/MG conta com área territorial de 499,537 km²,
possui uma população de acordo com a Estimativa de População Residente IBGE –
20142 de 27.019 (vinte e sete mil e dezenove) habitantes.
Situada na região sul do estado de Minas Gerais, seus limites territoriais fazem
divisa com os municípios de Paraguaçu, Monsenhor Paulo, Três Pontas, Cordislândia e
Varginha.
A vocação turística do Município de Elói Mendes é enorme, vez que o mesmo é
cortado por vários cursos de água, tendo como principais os rios Verde, Sapucaí e São
Domingos, dentre outros, além de cachoeiras e o grande Lago de Furnas, cercado por
muitos morros onde podem ser desenvolvidas várias atividades turísticas.
Um dos atrativos é o monumento do Cristo Redentor, uma estátua terá 39 (trinta
e nove) metros de altura, uma das maiores do país.

2

Disponível em: < http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=312360&idtema=130&search=minasgerais|eloi-mendes|estimativa-da-populacao-2014->. Acesso em: 18/01/2015
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Fonte: Página de Elói Mendes na Wikipedia3

Na primeira década deste século, com a industrialização, o município passou por
grande transformação e progresso. Atualmente, a atividade comerciária tem alcançado
altos níveis de rendimento e propiciado elevados índices de empregos no setor de
prestação de serviço, em consonância com a atividade agropecuária, com destaque na
produção de café, e, em conjunto com as atividades industriais, formam as três
principais atividades econômicas do município.

PRODUTO INTERNO BRUTO - VALOR ADICIONADO
Elói Mendes/MG
R$76.002,00
Serviços
Indústria
R$35.502,00

Agropecúaria
R$197.702,00

Fonte: Dados econômicos de Elói Mendes - IBGE – Censo 20104

3

Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/El%C3%B3i_Mendes#/media/File:MinasGerais_Municip_EloiMendes.svg>. Acesso
em 18/01/2015
4
Disponível em: <http://cidades.ibge.gov.br/painel/economia.php?lang=&codmun=312360&search=minas-gerais|eloimendes|infogr%E1ficos:-despesas-e-receitas-or%E7ament%E1rias-e-pib> Acesso em: 19/01/2015.
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3.4 – EVOLUÇÃO DO IDH (Índice de Desenvolvimento Humano)
IDH é o índice utilizado para classificar o grau de desenvolvimento de um país,
estado, região ou cidade. É composto por três dimensões básicas do desenvolvimento
humano - vida longa e saudável, conhecimento e padrão de vida seguro. O valor
médio das metas destas dimensões é colocado numa escala de 0 a 1, sendo que o maior
valor equivale ao maior desenvolvimento. Para fins analíticos, conforme classificação
do Programa das Nações Unidas - PNUD, a um IDH até 0,499 atribui à classificação de
baixo

desenvolvimento

humano;

entre

0,500

e

0,799

considera-se

médio

desenvolvimento; e; acima de 0,800, alto desenvolvimento humano.
1
0,8
0,618
0,6

0,685
1991

0,488

2000

0,4

2010
0,2
0
IDH
Evolução do IDH – Elói Mendes – IBGE – Censo 20105

3.5 – EVOLUÇÃO POPULACIONAL
O crescimento populacional é matéria importante para se elaborar da melhor
maneira possível às metas do Plano Municipal de Educação. São esses números que
darão base para um cálculo estimado do número de novos alunos e consequentemente o
aumento na demanda na educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental,
serão norteadores para a construção de políticas públicas localizadas e planejadas para
uma melhor execução e uma melhor distribuição dos recursos voltados para a
manutenção e desenvolvimento do ensino. Portanto, vajamos os dados a seguir:

5

Disponível em:< http://cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=312360&idtema=118&search=minas-gerais|eloimendes|%C3%8Dndice-de-desenvolvimento-humano-municipal-idhm- > Acesso em: 19/01/2015.
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POPULAÇÃO – Informações Sobre o Município de Elói Medes/MG
População(1) –
Localização/Faixa
Estária

Ano

2000
2007
2010
2000
2007
2010
2000
2007
2010

Urbana

Rural

Total

0a3
anos

4a5
anos

6 a 14
anos

15 a 17
anos

18 a 24
anos

1.250
636
2.655
1.009
2.234
1.128
645
3.042
989
2.384
1.102
566
2.940
1.082
2.387
341
159
994
291
555
333
167
799
236
472
310
169
814
224
495
1.591
795
3.649
1.300
2.789
1.461
812
3.841
1.255
2.856
1.412
735
3.754
1.306
2.882
ESTIMATIVA DA POPULAÇÃO – 2014(2)

25 a 34
anos

35 anos
ou mais

TOTAL

2.759
3.289
3.292
641
683
735
3.400
3.972
4.027

6.513
8.140
9.005
1.910
1.772
2.099
8.423
9.912
11.104

17.056
19.617
20.374
4.891
4.462
4.846
21.947
24.079
25.220
27.019

FONTE: (1) IBGE – Censo 2000 e 2010 e contagem 2007; (2) IBGE – População Estimada, 2014
NOTA: NO TOTAL DA POPULAÇÃO, O IBGE INCLUI A POPULAÇÃO ESTIMADA NOS DOMICÍLIOS FECHADOA ALÉM DA POPULAÇÃO
RECENSEADA. NOS CASOS DO MUNICÍPIO QUE NÃO PARTICIPARAM DA CONTAGEM A POPULAÇÃO TODA É ESTIMADA.

3.5.1 – GRÁFICO DEMONSTRATIVO
Crescimento da População

Gráfico Demonstrativo - Crescimento da População
- Elói Mendes/MG
28.000

27.019
24.161

21.000

25.220

21.947

14.000

Gráfico Demonstrativo

7.000

0
2000

2007

2010

2014

Fonte: IBGE: Censo Demográfico 2000, Contagem Proporcional 2007, Censo Demográfico 2010 e
Contagem Proporcional20146

6

Disponívelem:<http://www1.ibge.gov.br/cidadesat/painel/populacao.php?lang=_ES&codmun=312360&search=minas-gerais|eloimendes|infograficos:-evolucao-populacional-e-piramide-etaria> Acesso em: Fevereiro/2015
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4 – DADOS EDUCACIONAIS GERAIS
4.1 – EVOLUÇÃO DO IDEB

O Índice de Desenvolvimento na Educação Básica (IDEB) no município de Elói
Mendes/MG, tem superado as metas e parâmetros estipulados pelo MEC (Ministério da
Educação), é o que demonstra o gráfico a seguir:

Evolução do Ideb 2013 – Qedu (sistema de dados educacionais online)/Inep - 20137

7

Disponível em: www.qedu.org.br/cidade/9-eldorado/ideb Acesso em: 19/01/2015
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4.2 – MATRÍCULAS EFETIVAS
Os dados sobre as matrículas apresentados na tabela a seguir, representam a
realidade informada pela rede de ensino e suas escolas no Censo Escolar. Os dados são
públicos e oficializados pelo MEC (Ministério da Educação).
QUADRO COMPARATIVO - MATRÍCULAS - Elói Mendes/MG
Modalidades de Ensino
2012
2013
Matrículas em CEMEI/creche
284 alunos
261 alunos
Matrículas em pré – escola
538 alunos
599 alunos
Matrículas anos iniciais
1.975 alunos
1.899 alunos
Matrículas anos finais
1.672 alunos
1.687 alunos
Matrículas ensino médio
890 alunos
814 alunos
Matrículas EJA
274 alunos
277 alunos
Matrículas educação especial
78 alunos
77 alunos
Fonte Censo Escolar/INEP /2012/2013 | Total de Escolas de Educação Básica: 18 | QEdu.org.br

Matrículas – Elói Mendes/MG – Censo Escolar 20138

4.3 - NÚMERO DE DOCENTES POR NÍVEL
O quadro de profissionais docentes, assim como a demanda de alunos no
município teve um aumento significativo. É o que demonstra o gráfico a baixo:
197

200
180
160
140
120

Pré - Escola

100

E. Fundamental

80
60

E. Médio
47
34

40
20
0
Elói Mendes/MG

Fonte: IBGE - Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais – INEP –
Censo Escolar 20129
8

Disponível em: <http://www.qedu.org.br/cidade/1374-eloi-mendes/censoescolar?year=2013&dependence=0&localization=0&item= > Acesso em: 19/01/2015
9
Disponível em: <http://www1.ibge.gov.br/cidadesat/painel/educacao.php?lang=_ES&codmun=312360&search=minas-gerais|eloimendes|infograficos:-escolas-docentes-e-matriculas-por-nivel > Acesso em: 19/01/2015
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4.4 – DADOS FINANCEIROS
Nos últimos anos, o índice constitucional aplicado em educação tem ultrapassado o mínimo exigido pela Carta da República (Pelo menos
25% da Receita proveniente de impostos, incluídos as transferências - art. 212 da CR), ficando sempre acima dos 27%, gastos aplicados em
manutenção e desenvolvimento do ensino conforme tabela a seguir:
ÍNDICE

2010

2011

2012

2013

Índice Constitucional Aplicado

27,2 %

27,97 %

28,43 %

27,44 %

Fonte: TCE/MG10

Folha de Pagamento
EDUCAÇÃO - Elói Mendes/MG
R$ 8.000.000,00

R$ 6.000.000,00

R$7.056.207,67

R$7.715.569,22

Folha de Pagamento

R$ 4.000.000,00

R$ 2.000.000,00
2013

2014

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças – Prefeitura Municipal de Elói Mendes/MG

10

Disponível em: <http://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/Paginas/Indices_Constitucionais_e_Legais> Acesso em: Fevereiro/2015.
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4.4.1 – GASTOS ESTRUTURAIS
Os gastos estruturais se definem como aquelas despesas destinadas, dentre outras ações, a realização de construções e reformas voltadas a
manutenção e desenvolvimento do ensino na educação básica pública no município de Elói Mendes/MG.

Gastos Estruturais
R$1.000.000,00

R$900.000,00

R$800.000,00

R$931.659,14

R$700.000,00

R$600.000,00

R$672.973,11

R$500.000,00
2013

2014

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças – Prefeitura Municipal de Elói Mendes/MG
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4.4.2 – MERENDA ESCOLAR
Os recursos financeiros destinados ao financiamento da alimentação escolar consistem basicamente, em valores próprios da prefeitura
municipal e uma transferência legal realizada pelo governo federal, o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Merenda Escolar - 2013

32%

Merenda Escolar - 2014

32,2%
Prefeitura Municipal
68%

PNAE

Prefeitura Municipal
67,8%

PNAE

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças – Prefeitura Municipal de Elói Mendes/MG
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4.4.3 – TRANSPORTE ESCOLAR
O município de Elói Mendes/MG conta com uma extensão territorial bastante significativa, fator que influência diretamente nos gastos
com o transporte escolar que atualmente é financiado com recursos próprios da prefeitura municipal, repasses legais do governo do estado e do
governo federal.

Transporte Escolar 2013

Transporte Escolar 2014

8,1%

91,9%

8,6%

Governos Estadual e
Federal

Governos Estadual e
Federal

Prefeitura Municipal

Prefeitura Municipal

91,4%

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças – Prefeitura Municipal de Elói Mendes/MG

12

4.4.4 – DESPESAS LÍQUIDA COM EDUCAÇÃO – 2013 (MÊS A MÊS)

EDUCAÇÃO - Elói Mendes/MG
R$ 2.500.000

Valores

R$ 2.000.000

Mês 1 - R$ 586.166,68
Mês 2 – R$ 591.386,58
Mês 3 – R$ 718.652,02
Mês 4 – R$ 933.047,11
Mês 5 – R$ 761.522,15
Mês 6 – R$ 867.006,97
Mês 7 – R$ 848.918,80
Mês 8 – R$ 744.742,85
Mês 9 – R$ 1.018.171,12
Mês 10 – R$ 859.989,36
Mês 11 – R$ 1.378.957,28
Mês 12 – R$ 1.586.817,32

R$ 1.500.000

R$ 1.000.000

R$ 500.000
1

11

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Fonte: TCE/MG - 201311

Disponível em:< http://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/Paginas/Gastos> Acesso em: Fevereiro/2015.
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4.4.5 - DESPESAS LÍQUIDA COM EDUCAÇÃO – 2014 (MÊS A MÊS)

EDUCAÇÃO - Elói Mendes/MG
R$ 2.500.000

Valores
Mês 1 - R$ 595.083,60
Mês 2 – R$ 782.166,36
Mês 3 – R$ 1.021.968,16
Mês 4 – R$ 936.944,36
Mês 5 – R$ 984.780,21
Mês 6 – R$ 1.168.116,64
Mês 7 – R$ 757.264,55
Mês 8 – R$ 1.119.416,80
Mês 9 – R$ 903.687,73
Mês 10 – R$ 992.889,09
Mês 11 – R$ 961.116,78
Mês 12 – R$ 2.243.981,77

R$ 2.000.000

R$ 1.500.000

R$ 1.000.000

Fonte: TCE/MG -201412

R$ 500.000
1

12

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Disponível em:< http://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/Paginas/Gastos > Acesso em: Fervereiro/2015
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5 – METAS E INDICADORES ESPECÍFICOS
PRIMEIRO GRUPO DE METAS
Garantia do direito a educação básica com qualidade
As metodologias de integração entre as metas municipais, estaduais e nacionais, seguem
uma lógica de acordo com a realidade municipal e a demanda real de alunos, bem como os
limites financeiros da municipalidade. Neste sentido, as metas municipais contemplam todos os
ditames do PNE e em alguns aspectos vão além do que preconiza o plano nacional, logo, os
dados seguintes, nada fazem além de traduzir a realidade da educação municipal, referindo – se
a cada meta específica positivando de maneira meramente SUGESTIVA todas as metas
municipais, na perspectiva de uma estruturação sólida para a garantia do direito à educação
básica de qualidade.

5.1 – EDUCAÇÃO INFANTIL
A educação infantil consiste no atendimento educacional de crianças de 0 (zero) 5
(cinco) anos em centros de educação infantil e escolas regulares de maneira a oferecer a toda a
população um início adequado na vida escolar e garantindo um desenvolvimento social a todos
desde os primeiros anos de vida.
META NACIONAL 01 - Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4
(quatro) a 5 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, no
mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 (três) anos até o final da vigência deste PNE.

META MUNICIPAL 01 - Universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as
crianças de 04 (quatro) a 05 (cinco) anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em
creches, de forma a atender, no mínimo, 70 % (setenta por cento) das crianças de até 03 (três)
anos até 2020.
Atendimento da Educação Infantil no município de Elói Mendes/MG

Educação Infantil
Total de alunos atendidos: 860
102
Rede Privada
758

Rede Pública Municipal

Fonte: INEP, EducaCenso 2013
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Atendimento da Educação Infantil por segmentos

599
600
500
400

Pré-Escola
261

Creche

300
200
100
0
Atendimento da Educação Infantil/Por segmentos - 2013
Fonte: INEP, EducaCenso 2013

Atendimento da Educação Infantil por segmento e rede

557
600
500
Creche Privada

400

Pré-Escola Privada
201

Creche Pública Municipal

300

Pré-Escola Pública Municipal
200
42
100
0

60

Pré-Escola Pública Municipal
Creche Pública Municipal
Pré-Escola Privada
Creche Privada

Fonte: INEP, EducaCenso 2013
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Fonte: Construindo as metas - Situação de municípios em relação à meta nacional13

População residente, segundo projeção da população – IBGE/Datasus 2012

População de 0 a 5 anos
Elói Mendes/MG

745

0 a 3 anos
1.442

4 e 5 anos

Fonte: População 2012 - Datasus14
13
14

Disponível em:< http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php >. Acesso em: Janeiro/2015.
Disponível em < http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popmg.def> Acesso em: Janeiro/2015
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5.2 – ENSINO FUNDAMENTAL
O ensino fundamental é etapa do ensino básico nacional que consiste em duas fases: o
ensino fundamental I, cursado, como regra, por alunos de 06 (seis) a 10 (dez) anos de idade e o
ensino fundamental II, cursado, como regra, por alunos de 11 (onze) a 14 (quatorze) anos de
idade. Por ser a etapa mais longa do ensino regular, encontra alta taxa de evasão por parte dos
alunos, e que merece atenção redobrada e altos níveis de investimento.
META NACIONAL 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 o último ano de vigência deste PNE.

META MUNICIPAL 02 - Universalizar o ensino fundamental de 09 (nove) anos para toda a
população de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que 95 % (noventa e cinco por cento) dos
alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até o último ano de vigência deste PME.

Fonte: Construindo as metas - Situação de municípios em relação à meta nacional15

15

Disponível em:< http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php >. Acesso em: Janeiro/2015.
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De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2013, 97,3 %
da população de 06 (seis) a 14 (quatorze) anos no município de Elói Mendes/MG estão
frequentando a escola, e 40,7 % das pessoas com 16 anos têm o Ensino Fundamental concluído.
População residente, segundo projeção da população – IBGE/Datasus 2012

População de 6 a 14 anos
460
450

442

449

451

449

440
430

430
419

420
408

410

390

População de 6 a 14 anos

397

400
386

380
370
360
350
06 anos 07 anos 08 anos 09 anos 10 anos 11 anos 12 anos 13 anos 14 anos
Fonte: População 2012 - Datasus16

Atendimento dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental por rede de ensino

Ensino Fundamental - Ano Iniciais
25
560
Rede Privada
1.262

Rede Pública Municipal
Rede Pública Estadual

Fonte: INEP, EducaCenso 2013

16

Disponível em < http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popmg.def> Acesso em: Janeiro/2015

19

Atendimento dos Anos Finais do Ensino Fundamental por rede de ensino

Ensino Fundamental - Anos Finais

566
Rede Pública Municipal de
Ensino
1.101

Rede Pública Estadual de Ensino

Fonte: INEP, EducaCenso 2013

Total de Alunos Atendidos no Ensino
Fundamental
1.900
1.850
1.800
1.750
1.700

Total de Alunos Atendidos no
Ensino Fundamental

1.847

1.650
1.667

1.600
1.550
Anos Iniciais do Ensino
Fundamental

Anos Finais do Ensino
Fundamental

Fonte: INEP, EducaCenso 2013
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5.3 – ENSINO MÉDIO
Por ser o Ensino Médio a última etapa da vida escolar regular de um aluno, o alto
investimento de recursos nesta etapa, confere centralidade no atendimento dos alunos e lhes
garante bases sólidas para o futuro, uma tarefa do governo estadual em parceria com os
governos federal e municipal.
META NACIONAL 03 - Universalizar, até 2018, o atendimento escolar para toda a população de 15
(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de
matrículas no Ensino Médio para 85 % (oitenta e cinco por cento).

META MUNICIPAL 03 - Universalizar, até 2018, o atendimento escolar para toda a
população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência
deste PNE, a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio para 95 % (noventa e cinco por
cento).

Fonte: Construindo as metas - Situação de municípios em relação à meta nacional17

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)
2013, 83,0 % da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos no município de Elói
17

Disponível em:< http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php >. Acesso em: Janeiro/2015.

21

Mendes/MG estão frequentando a escola, e a taxa líquida de matrículas no Ensino Médio
corresponde a 36,1 %. Ainda de acordo com o EducaCenso 2013, o município de Elói
Mendes/MG, conta com uma de manda de 812 alunos efetivamente matriculados no Ensino
Médio regular, todos na Rede Pública Estadual de Ensino18.
Taxa de Rendimento – Ensino Médio – Elói Mendes/MG

Taxa de Rendimento - Ensino Médio
85,5%

Taxa de Rendimento - Ensino
Médio
8,4 %

6,1 %

Reprovação

Abandono

Aprovação

Fonte: Planilha de dados – Censo Escolar 2013, INEP

Distorção Idade - Série (Ensino Médio)
14,6 %
31,2 %
1º Ano do EM
2º Ano do EM
16,9 %

3º Ano do EM

Fonte: Planilha de dados – Censo Escolar 2013, INEP
18

Disponível em: < http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula> Acesso em: Dezembro de 2014.
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População residente, segundo projeção da população – IBGE/Datasus

População Residente - 15 a 17 anos
446
444
442
440
438

446

436

População Residente - 15 a 17
anos

444

434
435

432
430
428
15 anos

16 anos

17 anos

Fonte: População 2012 - Datasus19

5.4 – ALFABETIZAÇÃO
A alfabetização da população é meta imprescindível para se alcançar uma educação
pública de qualidade abrangente para toda a população. A meta 5 (cinco) do PNE, prevê que
todas as crianças devem estar alfabetizadas até o final do 3º ano do ensino fundamental. De
acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2013, a taxa de
alfabetização de crianças que concluíram o 3º ano do ensino fundamental no município de Elói
Mendes/MG é de 94,4 %.
A meta 9 (nove), que também faz referência ao nível e metas nacionais sobre
alfabetização, prevê que os municípios devem elevar a taxa de alfabetização da população com
15 anos ou mais para 93,5 % (noventa e três e cinco décimos por cento) até 2015. O município
de Elói Mendes/MG, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2013,
está muito próximo de atingir esta meta. Até a data da pesquisa, 88,7 % da população de 15
anos ou mais já estão alfabetizados. Tendo em conta todos estes aspectos, vejamos o que
mostram categoricamente as metas nacionais e os gráficos comparativos entre os entes
federados.
19

Disponível em < http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?ibge/cnv/popmg.def> Acesso em: Janeiro/2015
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META NACIONAL 05 - alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do ensino
fundamental.
META NACIONAL 09 - elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais para
93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE,
erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por cento) a taxa de analfabetismo
funcional.

Fonte: Construindo as metas - Situação de municípios em relação à meta nacional20

Fonte: Construindo as metas - Situação de municípios em relação à meta nacional21

20
21

Disponível em:< http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php >. Acesso em: Janeiro/2015.
Disponível em:< http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php >. Acesso em: Janeiro/2015.
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Podemos observar ainda, que segundo a meta nacional 9 (nove), tem – se até o final da
vigência do PNE para erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50 % a taxa de
analfabetismo funcional. Segundo a PNAD 2013, a taxa de analfabetismo funcional no
município é de 33,7 %. Logo, a meta do município de Elói Mendes/MG é atingir o percentual
de 16,85 %.
META MUNICIPAL 04 - Alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º
(terceiro) ano do ensino fundamental até 2017.
META MUNICIPAL 05 - Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos
ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por cento) até 2015 e, até o final
da vigência deste PME, erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% (cinquenta por
cento) a taxa de analfabetismo funcional.
5.5 – EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
A Educação em Tempo Integral é o futuro da educação nacional, todas as demais metas
do PNE indicam a importância da permanência das crianças no ambiente escolar e, o quanto é
indispensável à execução das políticas públicas educacionais que integram esta categoria de
ensino.
META NACIONAL 06 - oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento)
das escolas públicas, de forma atender, pelo menos, 25% (vinte e cinco por cento) dos (as) alunos (as) da
educação básica.

A meta 6 (seis) do PNE trata da oferta de educação integral aos alunos da educação
básica. Em Elói Mendes/MG, 66,7 % das escolas públicas oferecem a permanência de pelos
menos 7 horas em atividades escolares.
Ainda de acordo com o INEP/Censo Escolar 2013, 11,7 % dos alunos efetivamente
matriculados permanecem pelo menos 7 horas em atividades escolares. A meta municipal,
portanto, deve observar o que preconiza a meta nacional e, adequar a sua realidade afim de
oferecer ao maior número de alunos possível a educação em tempo integral, e garantir a
permanência por parte desses alunos por, no mínimo, 7 (sete) horas diárias organizadas em
atividades escolares ordinárias e demais atividades voltadas ao desenvolvimento escolar e,

25

consequentemente, o aumento da taxa de alunos que permanecem um maior tempo no exercício
de atividade escolar efetiva e de qualidade.

Fonte: Construindo as metas - Situação de municípios em relação à meta nacional22

META MUNICIPAL 06 – Expandir para 50 % (cinquenta por cento) o número de escolas
municipais e garantir que no mínimo 30 % (trinta por cento) das matrículas sejam destinadas a
educação integral até o final da vigência do PME.
5.6 – APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA
A elevação nos níveis de aprendizagem passa pelo processo de aprendizagem dos
alunos e pela adequação da idade dos discentes a cada nível de ensino, o IDEB/2013 (Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica) aponta metas a serem alçadas pelo município e faz a
comparação entre o nível real da educação básica pública no território municipal.
5.6.1 – ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Os anos iniciais do ensino fundamental são os primeiros anos da vida escolar de um
aluno, é nessa etapa que o ciclo de alfabetização e iniciado e vai se consolidando ao longo dos
anos seguintes. Esta etapa compreende 5 (cinco) anos da vida escolar que, como regra, se inicia
22

Disponível em:< http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php > Acesso em: Fevereiro/2015.
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aos 6 (seis) anos de idade. A meta prevista para o Ideb 2013/Anos Iniciais para o município de
Elói Mendes/MG é de 5,5. O Ideb 2013 nos anos iniciais da rede pública atingiu a meta,
alcançando 5,9, mas não alcançou a meta 6,0.
Evolução do Ideb – Anos Iniciais no município de Elói Mendes/MG (2005 -2013)

Fonte: Evolução do Ideb 2013 – Qedu (sistema de dados educacionais online)/Inep - 201323

Situação das Instituições de Ensino Público – Anos Iniciais

Fonte: Qedu (sistema de dados educacionais online)/Inep - 201324

23

Disponível em: <http://www.qedu.org.br/cidade/1374-eloi-mendes/ideb> Acesso em: Fevereiro/2015
Disponível em: <http://www.qedu.org.br/cidade/1374-eloi-mendes/ideb/ideb-porescolas?dependence=5&grade=1&edition=2013> Acesso em: Fevereiro/2015
24
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5.6.2 – ANOS FINAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
A meta prevista para o Ideb 2013 – Anos Finais do Ensino Fundamental para o
município de Elói Mendes/MG é de 4,9. Como resultado, o Ideb 2013 nos Anos Finais do
Ensino Fundamental atingiu a meta 5,0, mas, em contraponto, o município ainda não alcançou
a meta 6,0.
Evolução do Ideb – Anos Iniciais no município de Elói Mendes/MG (2005 -2013)

Fonte: Evolução do Ideb 2013 – Qedu (sistema de dados educacionais online)/Inep - 201325

Situação das Instituições de Ensino Público – Anos Finais

Fonte: Qedu (sistema de dados educacionais online)/Inep - 201326

25

Disponível em:<http://www.qedu.org.br/cidade/1374-eloimendes/ideb?dependence=5&grade=2&edition=2013> Acesso: Fevereiro/2015
26
Disponível em: <http://www.qedu.org.br/cidade/1374-eloi-mendes/ideb/ideb-porescolas?dependence=5&grade=2&edition=2013> Acesso em: Fevereiro/2015
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5.6.3 – RENDIMENTO: APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E ABANDONO ESCOLAR
1 – REDE ESTADUAL - Taxa de Rendimento por etapa

Fonte: Qedu (sistema de dados educacionais online)/Inep - 201327

1.1 – REDE ESTADUAL - Taxa de Rendimento por ano – Anos Iniciais do Ensino
Fundamental

Fonte: Qedu (sistema de dados educacionais online)/Inep - 201328

27

Disponível em: <http://www.qedu.org.br/cidade/1374-eloi-mendes/taxas-rendimento/rede-estadual/rural-eurbana?year=2013> Acesso em: Fevereiro/2015
28
Disponível em: <http://www.qedu.org.br/cidade/1374-eloi-mendes/taxas-rendimento/rede-estadual/rural-eurbana?year=2013> Acesso em: Fevereiro/2015
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1.2 - REDE ESATDUAL - Taxa de Rendimento por ano – Anos Finais do Ensino
Fundamental

Fonte: Qedu (sistema de dados educacionais online)/Inep - 201329

1.3 – REDE ESTADUAL – Taxa de Rendimento por ano – Ensino Médio

Fonte: Qedu (sistema de dados educacionais online)/Inep - 201330

29

Disponível em: < Disponível em: <http://www.qedu.org.br/cidade/1374-eloi-mendes/taxas-rendimento/redeestadual/rural-e-urbana?year=2013> Acesso em: Fevereiro/2015
30
Disponível em: Disponível em: <http://www.qedu.org.br/cidade/1374-eloi-mendes/taxas-rendimento/redeestadual/rural-e-urbana?year=2013> Acesso em: Fevereiro/2015
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2 – REDE MUNICIPAL – Taxa de Rendimento por etapa

Fonte: Qedu (sistema de dados educacionais online)/Inep – 201331

2.1 – REDE MUNICIPAL - Taxa de Rendimento por ano – Anos Iniciais do Ensino
Fundamental

Fonte: Qedu (sistema de dados educacionais online)/Inep – 201332
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Disponível em: < http://www.qedu.org.br/cidade/1374-eloi-mendes/taxas-rendimento/rede-municipal/rural-eurbana?year=2013> Acesso em: Fevereiro/2015
32
Disponível em: < http://www.qedu.org.br/cidade/1374-eloi-mendes/taxas-rendimento/rede-municipal/rural-eurbana?year=2013> Acesso em: Fevereiro/2015
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2.2 – REDE MUNICIPAL – Taxa de Rendimento por ano – Anos Finais do Ensino
Fundamental

Fonte: Qedu (sistema de dados educacionais online)/Inep – 201333

2.3 – REDE PARTICULAR – Taxa de Rendimento por etapa

Fonte: Qedu (sistema de dados educacionais online)/Inep – 201334

CONSIDERAÇÕES
Observar os percentuais em destaque.
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Disponível em: < http://www.qedu.org.br/cidade/1374-eloi-mendes/taxas-rendimento/rede-municipal/rural-eurbana?year=2013> Acesso em: Fevereiro/2015
34
Disponível em: <http://www.qedu.org.br/cidade/1374-eloi-mendes/taxas-rendimento/rede-particular/rural-eurbana?year=2013> Acesso em: Fevereiro/2015
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META NACIONAL 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:
6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino
médio.

META MUNICIPAL 07 - Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
modalidades, diminuir progressivamente a evasão escolar e assegurar melhoria do fluxo da
aprendizagem de modo a atingir as seguintes médias municipais para o Ideb: 6,0 nos anos
iniciais do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino
médio.

5.7 – EJA INTEGRADA A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

A meta 10 do Plano Nacional de Educação (PNE) estabelece o oferecimento de, no
mínimo, 25% (vinte e cinco por cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, de
forma integrada à educação profissional nos ensinos fundamental e médio.
META NACIONAL 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.

O município e Elói Mendes/MG, os alunos na modalidade EJA, são atendidos
exclusivamente por instituições públicas estaduais de ensino, mas, não oferece essa modalidade
integrada ao ensino profissional.
Número de alunos matriculados no EJA - 2013

EJA – EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Modalidade
Número de alunos
Anos Finais do Ensino Fundamental
Ensino Médio
EJA – alunos de escolas especiais, classes
especiais e incluídos (Fundamental e Médio)
TOTAL

135
139
03
277

Fonte: EducaCenso 201335

META MUNICIPAL 08 - Oferecer, em parceria com os governos estadual e federal, 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, até o final da
vigência do PME.
35

Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/basica-censo-escolar-matricula> Acesso em: Fevereiro/2015
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Percentual de matrículas de Educação de Jovens e Adultos integrado à educação profissional

Fonte: Construindo as metas - Situação de municípios em relação à meta nacional36

5.8 – EDUCAÇÃO PROFISSIONAL
No PNE (Plano Nacional de Educação), a meta 11 assegura que as matrículas da
educação profissional técnica de nível médio deverão ser triplicadas, de maneira a assegurar
uma cerca qualidade da oferta, sendo 50 % da expansão garantida no segmento público.
META NACIONAL 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.

META MUNICIPAL 09 – Ofertar amplamente matrículas da educação profissional técnica de
nível médio, assegurando a qualidade da oferta em parceria com os governos estadual e federal
garantindo que pelo menos 50% (cinquenta por cento) destas vagas, sejam oferecidas pelo
segmento público.
SEGUNDO GRUPO DE METAS
Superação das desigualdades e a valorização das diferenças
Os dados e metas seguintes tratam especificamente da educação inclusiva. São dados
imprescindíveis para a elaboração e execução de políticas públicas que fomentam e fortalecem
todo o sistema de educação inclusiva em todas as modalidades de ensino e propiciam a
integração e viabilização de parcerias entre os entes da federação
36

Disponível em:< http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php >. Acesso em: Janeiro/2015.
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5.9 – EDUCAÇÃO ESPECIAL/INCLUSIVA
A meta 4 (quatro) do PNE, prevê a universalização do acesso da população de 04
(quatro) a 17 (dezessete) anos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação à educação básica

e ao atendimento educacional especializado,

preferencialmente na rede regular de ensino.
META NACIONAL 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 garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou
serviços especializados,, públicos ou conveniados

Atendimento da Educação Especial - por rede/2013
Elói Mendes/MG
80
70
60
50

30

Atendimento da Educação
Especial - por rede/2013

77

40
51

20

26

10
0
Rede Estadual

Rede Municipal

Rede Privada
Fonte: INEP, Censo 2013

NÚMERO DE ALUNOS MATRÍCULADOS
Creche

– Anos

Escola

ETAPA
REDE

Pré

Iniciais

Anos

Ensino

Ensino

EJA

Finais

Médio

Técnico

TOTAL
POR ETAPA

0

0

32

14

2

0

03

51

0

0

20

06

0

0

0

26

4

3

70

0

0

0

0

77

04

03

122

20

02

0

03

154

ESTADUAL
REDE
MUNICIPAL
REDE PRIVADA
TOTAL

Fonte: INEP, Censo 2013
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Em Elói Mendes, de acordo com dados oficiais do Censo do ano de 2010 o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia Estatística), 74,9 % da população de 04 (quatro) a 17
(dezessete) anos com deficiência frequentam a escola.
META MUNICIPAL 10 - 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 garantia de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos
multifuncionais, classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
5.10 – ELEVAÇÃO DA ESCOLARIDADE/DIVERSIDADE
A mete 8 (oito) prevê a elevação da escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29
(vinte e nove) anos, além de igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados
ao IBGE.
META NACIONAL 08 – elevar a escolaridade média da população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos,
de modo a alcançar, no mínimo, 12 (doze) anos de estudo no último ano de vigência deste plano, para as
populações do campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) mais
pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à Fundação Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística – IBGE.

A pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – PNAD/2013 apontou o seguinte quadro com
relação ao município de Elói Mendes/MG:

Taxa de escolaridade média da população de 18 a 29 anos
Elói Mendes/MG
12
8,5

Meta Brasil
Indicador - Elói Mendes/MG

Fonte: IBGE/2010 – IBGE-PNAD 2013
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A escolaridade média da população de 18 a 29 anos de idade entre os 25% mais pobres é
de 7 anos.
Taxa de escolaridade média da população de 18 a 29 anos de
idade entre os 25 % mais pobres (em anos)
Elói Mendes/MG
12
7

Meta Brasil
Indicador - Elói Mendes/MG

Fonte: IBGE/2010 – IBGE-PNAD 2013

A taxa de escolaridade média da população residente na área rural é de 6,9 anos.

Escolaridade média da população de 18 a 29 anos residentes na
área rural (em anos)
Elói Mendes/MG
12
6,9

Meta Brasil
Indicador - Elói Mendes/MG

Fonte: IBGE/2010 – IBGE-PNAD 2013
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A diferença entre a escolaridade média da população negra e da população não negra de
18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos é de 83,1 %.

Diferença entre a escolaridade média da população negra e não
negra de 18 a 29 anos
Elói Mendes/MG
100%
83,1%

Meta Brasil
Indicador - Elói Mendes/MG

Fonte: IBGE/2010 – IBGE-PNAD 2013

TERCEIRO GRUPO DE METAS
Valorização dos profissionais da educação
Este terceiro grupo de dados e metas diz respeito à valorização do profissional da
educação. A valorização profissional deve englobar: a) processos contínuos de formação
profissional; b) boas condições de trabalho; c) salários adequados. O profissional da educação
desempenha papel fundamental no desenvolvimento humano da sociedade.

Logo, a

valorização dos profissionais da educação apresenta – se como meta fundamental à execução
das demais metas, haja vista que estes profissionais são os instrumentos que dão forma as
políticas públicas de educação no município e em todo país.
5.11 – FORMAÇÃO DOS PROFESSORES
Em âmbito nacional, o PNE (Plano Nacional de Educação), prevê, em regime de
colaboração entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no prazo de 01 ano de
vigência do PNE a implantação de uma política nacional de formação e valorização dos
profissionais de educação, assegurando que todos os professores da educação básica possuam
formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento
em que atuem.
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META NACIONAL 15 – 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 PNE, política nacional de formação dos profissionais
da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996, assegurado que todos os professores e as professoras da educação básica possuam formação específica
de nível superior obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM NÍVEL SUPERIOR
Detalhamento
Número
Professores com curso superior
235
Professores com licenciatura
213
Professores sem licenciatura
22
Rede Pública e Privada
Detalhamento
Número
Professores da rede pública com nível superior
220
Professores da rede pública com licenciatura
198
Professores da rede pública sem licenciatura
22
Professores da rede privada com nível superior
23
Professores da rede privada com licenciatura
21
Professores da rede privada sem licenciatura
01
37

Fonte: Observatório PNE

Professores dos anos finais do ensino fundamental que tem licenciatura na área que
atual – Educação Básica (2013).

Formação
Língua
Portuguesa
Matemática
História
Geografia
Ciências
Filosofia
Educação Física
Artes
Língua
Estrangeira

Com licenciatura na
disciplina
18

Com
licenciatura
23

Com
superior
23

Total

13
09
07
08
00
09
00
09

16
12
12
11
00
09
06
12

18
13
13
13
00
10
07
13

18
13
13
13
00
10
07
13

23

Fonte: Observatório PNE38 - INEP 2013
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Disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/downloads/15> Acesso em: Maio/2015
Disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/downloads/15> Acesso em: Maio/2015
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Professores do Ensino Médio com licenciatura na área em que atuam - Educação
Básica (2013).
Formação
Língua
Portuguesa
Matemática
História
Geografia
Química
Física
Biologia
Filosofia
Educação Física
Artes
Língua
Estrangeira

Com licenciatura na
disciplina
07

Com
licenciatura
07

Com
superior
07

Total

07
04
02
04
02
04
00
02
00
02

07
04
02
04
05
04
01
02
01
02

07
04
02
04
05
04
02
03
02
03

07
04
02
04
05
04
02
03
02
03

07

Fonte: Observatório PNE39 - INEP 2013

META MUNICIPAL 11 – garantir, em regime de colaboração com Estado de Minas Gerais e
com o Governo Federal, no prazo de 1 (um) ano de vigência deste PME, política municipal de
formação dos profissionais da educação de que tratam os incisos I, II e III do caput do art. 61
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, assegurado que todos os professores e as
professoras da educação básica possuam formação específica de nível superior obtida em curso
de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

5.12 – FORMAÇÃO CONTINUADA E PÓS-GRADUAÇÃO
Em âmbito nacional, o PNE aponta e prevê que 50 % dos professores da educação
básica estejam com formação em nível de pós-graduação, além da garantia de formação
continuada de acordo com cada área de atuação. Segundo o Censo Escolar da Educação Básica
2013, o município de Elói Mendes/MG, possui 40,1 % dos professores da educação básica com
pós-graduação, o que demonstra que falta menos de 1% para que o município possa atingir a
meta nacional.

39

Disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/downloads/15> Acesso em: Maio/2015
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Percentual de professores da educação básica com pós-graduação lato sensu ou strictu-sensu
Fonte: Construindo as metas Situação de municípios em relação a meta nacional40

Números percentuais de professores da educação básica no município de Elói
Mendes/MG por rede/2013.
60

57

55

50

40
MUNICIPAL
30

ESTADUAL
PARTICULAR

20

10

7

0
Pós-graduação na Educação Básica

Fonte: Observatório PNE – INEP 201341
META NACIONAL 16 – formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta por cento) dos
professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos (as) os
(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando as
necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

40
41

Disponível em: <simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php>. Acesso em: Maio/2014
Disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/downloads/15> Acesso em: Maio/2015
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Professores da educação básica com pós-graduação por tipos de pós-graduação

Pós-graduação (Elói Mendes/MG)
120

109

100
80
Pós-graduação (Elói
Mendes/MG)

60
40
1

20

1

0
ESPECIALIZAÇÃO

MESTRADO

DOUTORADO

META MUNICIPAL 12 – formar, em nível de pós-graduação, 55% (cinquenta e cinco por
cento) dos professores da educação básica, até o último ano de vigência deste PME, e garantir a
todos (as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de
atuação, considerando as necessidades, demandas e contextualizações dos sistemas de ensino.

5.13 - REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO
O Plano Nacional de Educação traz na sua meta 17 a equiparação dos salários do
magistério com o de outras profissões com o mesmo nível de escolaridade até 2020.
META NACIONAL 17 – valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação
básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais com
escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PNE.

Elevar a remuneração dos profissionais da educação é imprescindível para que haja uma
evolução educacional, professores bem remunerados e capacitados, tem um rendimento melhor
na execução de seu trabalho e, como consequência disso os níveis de aprendizagem pode
aumentar substancialmente.
42

Quadro de vencimentos – Profissionais do Magistério – Elói Mendes/MG
REDE DE ENSINO

Municipal

CARGO

CARGA HORÁRIA SEMANAL

VENCIMENTOS

Educador Infantil

22 horas semanais

R$ 1.172,00

Professor – Anos Iniciais

22 horas semanais

R$ 1.172,00

Professor – Anos Finais

20 horas/aula

R$ 1.172,00

---

---

30 horas semanais

R$ 1.922,00

---

---

Professor – Anos Iniciais

20 horas semanais

R$ 1.455,30

Professor – Anos Finais

16 horas/aula

R$ 1.455,30

Professor – E. Médio

16 horas/aula

R$ 1.455,30

24 horas semanais

R$ 1.455,30

Professor – E. Médio
Pedagogo (Supervisor)

Educador Infantil

Estadual

Pedagogo (Supervisor)

Fonte: Prefeitura Municipal de Elói Mendes/MG e SRE - Varginha

Ainda no contexto municipal, os profissionais que assim como os trabalhadores do
magistério atuam como profissionais de nível superior recebem a nomenclatura de classificação
TSN (Técnico de Nível Superior), que ainda se enquadram em diferentes níveis de vencimento
de acordo com estipulação legal. Vejamos a comparação entre os vencimentos recebidos pelos
professores e vencimentos de cargos que também exigem nível superior e sua carga horária:

PROFISSIONAIS DE NÍVEL
SUPERIOR

VENCIMENTOS

CARGA
HORÁRIA

TSN – E13 – Nutricionista/
Assistente Social/Contador

R$ 2.339,00

40 horas semanais

Advogado – E12

R$ 1947,00

30 horas semanais

Professor PI (E-6) e PII (E-8)

R$ 1.172,00

22 horas semanais

Fonte: Prefeitura Municipal de Elói Mendes/MG

A tabela a seguir demonstra o rendimento médio dos professores da educação básica e
demais profissionais com a mesma escolaridade, de acordo com os dados nacionais da PNAD
(Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) – 2012, vejamos:
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PROFISSIONAL
RENDIMENTO MÉDIO
Professores da educação básica
R$ 1.874,500
Profissionais na área de exatas
R$ 5.775,70
Profissionais na área de humanas
R$ 4.077,40
Profissionais na área da saúde
R$ 4.517,80
Média de rendimento dos profissionais
Com curso superior
R$ 3.623,50
Fonte: IBGE/PNAD

META MUNICIPAL 13 – valorizar os (as) profissionais do magistério da rede pública
municipal de ensino, de forma a elevar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais
com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano de vigência deste PME.

5.14 – PLANO DE CARREIRA
O PNE prevê, na meta 18, a existência de planos de carreira para os profissionais da
educação básica e superior pública de todos os sistemas de ensino dentro do prazo de 02 anos.
Vejamos o que diz o exato texto da meta em questão:
META NACIONAL 18 – assegurar, no prazo de 2 (dois) anos, a existência de 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, tomar como referência o
piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII do art. 206 da
Constituição Federal.

Elói Mendes/MG
REDE MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO – Plano de Carreira Estadual e Municipal
Ausência do Plano de Carreira do Magistério

I - Lei 15.293 de 05/08/2004 – Instituí as carreiras dos Profissionais da
Educação Básica do Estado de Minas Gerais
II – Lei 20.592 de 28/12/2012 – Altera a Lei 15.293/2004
REDE ESTADUAL
III – Profissionais da educação básica do Estado de Minas Gerais: Professor de
Educação Básica; Especialista em Educação Básica; Analista de Educação
Básica; Assistente Técnico de Educação Básica; Assistente Técnico
Educacional; Analista Educacional; Assistente de Educação; Auxiliar de
Serviços de Educação Básica.

Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Elói Mendes/MG e Secretaria de Estado de Educação de
Minas Gerais
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META MUNICIPAL 14 – instituir, no prazo máximo de 2 (dois) anos, plano de carreira para
os (as) profissionais da educação básica da rede pública municipal de ensino, tomando como
referência o piso salarial nacional profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso
VIII do art. 206 da Constituição Federal.

5.15 – ENSINO SUPERIOR
Como regra, as ações e metas voltadas ao ensino superior ficam a cargo da União e dos
Estados, porque estes entes federados concentram o maior e vasto número de Instituições que
exercem atividades neste nível educacional. Assim como a esmagadora maioria dos
municípios, Elói Mendes enfrentaria um enorme desafio, já que a competência da implantação
e manutenção de ações e metas neste sentido, como dito inicialmente, é diretamente vinculada a
União e aos Estados. No entanto, para atender o que determina legislação federal, cabe ao
município estabelecer metas alinhadas ao PNE em seu Plano Municipal de Educação.
Atualmente o município de Elói Mendes, conta apenas com duas Instituições de Ensino
Superior, sendo ambas privadas, vejamos o quadro demonstrativo a seguir:

Faculdade

Alunos de
graduação

Faculdade Presidente Antônio Carlos (UNIPAC)

80

UNIARARAS

20

Total Geral

100

Fonte: Dados fornecidos pelas Instituições de Ensino Superior de Elói Mendes/MG

A meta 12 aponta que a elevação da taxa bruta de matrícula na educação superior deve
ser elevada para 50 % e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos. De acordo com
os dados do IBGE/Datasus – 2012, a população estimada de 18 a 24 anos no município de Elói
Mendes/MG é de 2.940 habitantes. Assim, estas taxas correspondem a, aproximadamente, a
uma taxa bruta de 1.470 matrículas e uma taxa líquida aproximada de 1,2 % deste total.
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META NACIONAL 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 à qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40%
(quarenta por cento) das novas matrículas, no segmento público.

Por apresentar uma população significativamente baixa, a maioria absoluta da demanda
de alunos matriculados no ensino superior destina – se aos municípios de Varginha/MG e
Alfenas/MG, como regra. Por essa razão, o município oferece transporte a todos os alunos que
estejam efetivamente matriculados e frequentes em instituições de ensino superior com sede
nestes dois municípios. Essa foi uma forma encontrada para apoiar e incentivar o acesso e
permanência dos cidadãos do município a Educação Superior. Vejamos o quadro que
demonstra o fluxo de alunos que transportados pelo município:
Alunos – Ensino Superior

VARGINHA
ALFENAS
Total

ALUNOS TRANSPORTADOS PARA VARGINHA E ALFENAS
419
36
455
Fonte: Secretaria Municipal de Educação de Elói Mendes/MG

META MUNICIPAL 15 – Apoiar o acesso de estudantes do Ensino Superior, fornecendo
transporte aos alunos que estiverem efetivamente matriculados em Instituições de Ensino
Superior nos municípios vizinhos, além de fomentar a instalação de polos e sedes de
Universidades no território municipal até o final da vigência do PME.

5.15.1 – FUNÇÕES DOCENTES – EDUCAÇÃO SUPERIOR COM MESTRADO E
DOUTORADO
No PNE, a meta 13 aponta para uma ampliação na proporção de mestres e doutores do
corpo docente em efetivo exercício da educação superior para 75 %, e do total, o mínimo
deverá ser 35 % doutores.
META NACIONAL 13 – elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de
mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação
superior para 75% (setenta e cinco por cento), sendo, do total, no mínimo, 35% (trinta e cinco por
cento) doutores.
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Das duas Instituições de Ensino Superior instaladas no município, apenas uma conta
com aulas regulares presenciais, a UNIPAC conta com um corpo docente com as seguintes
formações:
UNIPAC – FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS
ELÓI MENDES/MG
FORMAÇÃO
Especialização
Mestrado
Doutorado
TOTAL

QUANTIDADE
5
7
1
13
Fonte: UNIPAC – Faculdade Presidente Antônio Carlos
Elói Mendes/MG

5.15.2 – TITULAÇÃO DE MESTRADO/DOUTORADO
A meta nacional 14 prevê a gradual ampliação do número de matrículas na pósgraduação stricto sensu de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores.

CAPES – 2012 (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior)
Mestres

47.138

Doutores

13.912
Fonte: CAPES - 2012

META NACIONAL 14 – elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto
sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) mestres e 25.000 (vinte e cinco
mil) doutores.

Neste aspecto, o que se espera do município, no que diz respeito a esta meta, é o
monitoramento e incentivo ao ingresso dos docentes da educação superior nos programas e
cursos de pós-graduação.
5.16 – GESTÃO DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL
Uma gestão democrática é aquela que tem a capacidade de estabelecer mecanismos
legais e institucionais, que visem garantir a participação social em todas as ações da
administração pública, sejam elas de planejamento, gestão ou execução de políticas públicas,
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garantindo assim a participação de grande variedade da população e dando voz a população do
município. Em Elói Mendes, já existem instituídos legalmente alguns mecanismos que
propiciam a participação social, trataremos a seguir dos instrumentos participação focados no
âmbito educacional:
INSTRUMENTOS DE GESTÃO DEMOCRÁTICA
Elói Mendes/MG
Conselho Municipal de Acompanhamento e Conselho Municipal de
Conselhos Escolares
Controle Social do FUNDEB - CACS
Alimentação Escolar - CAE
SIM
SIM
SIM
Todas as instituições de ensino públicas municipais reconhecem e garantem a existência, nos termos
da Resolução da SEE/MG nº 2.554 de 26/02/2014, de colegiados escolares, proporcionando a
participação democrática de toda a comunidade escolar na tomada de decisões importantes na
atividade educacional.

META NACIONAL 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 recursos e apoio técnico da
União para tanto.

META NACIONAL 16 – assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação da
gestão democrática da educação, demonstrando critérios técnicos de mérito e desempenho da
educação municipal, a realização de consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das
escolas públicas, no mínimo 1 vez a cada uma.

5.17 – FINANCIAMENTO
A própria Constituição da República Federativa do Brasil em ser art. 212, cuida do
financiamento da educação, tornando este tema matéria constitucional, vejamos:

“Art. 212 – A União aplicará, anualmente, nunca
menos que dezoito, e os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo,
da receita resultante de impostos, compreendida a
proveniente de transferências, na manutenção e
desenvolvimento do ensino.”

O município conta com os recursos do salário educação. Em 2014, Elói Mendes recebeu
o total de R$ 601.501,86 (seiscentos e um mil, quinhentos e um reais e oitenta e seis centavos).
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No PNE, a meta 20 prevê a progressiva ampliação de investimento público na área da
educação pública de 7% do PIB (Produto Interno Bruto) do país para 10 % do PIB até o final
da vigência do PNE. Neste aspecto, cabe aos municípios o monitoramento do cumprimento
desta meta, verificando a autenticidade progressiva no aumento de repasses de recursos para os
demais entes federados e em especial os próprios municípios.
META NACIONAL 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 (quinto)
ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por cento) do PIB ao final do
decênio.

O município de Elói Mendes/MG, como demonstra gráfico a seguir, tem investido em
educação, percentuais sempre acima do que determina a Carta da República:
ÍNDICE

2010

2011

2012

2013

Índice Constitucional Aplicado

27,2 %

27,97 %

28,43 %

27,44 %

TCE/MG

Além do financiamento é realizado a partir de recursos próprios, o município recebe
repasse de recursos do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).
DADOS REFERENTES AO FUNDEB EM ELÓI MENDES/MG

INDICADORES
Arrecadação

2012

2013

2014

R$ 5.270.131,96

R$ 5.877.743,15

R$ 6.761.076,90

R$ 7.450.815,58

R$ 4.103.907,32

R$ 4.285.867,38

R$ 4.772.233,84

R$ 5.107.419,45

ao

FUNDEB42
Contribuição

2011

ao

FUNDEB

VALOR ALUNO – ELÓI MENDES/MG

Média/Custa

Valor do Aluno –
Zona Urbana

R$ 4.947,13
R$ 5.629,81

Valor do Aluno –
Zona Rural

R$ 8.354, 72

Fonte da Contribuição ao FUNDEB: Tesouraria e SMP – Prefeitura Municipal de Elói Mendes/MG

42

Disponível em: <http://www3.tesouro.gov.br/estados_municipios/municipios_novosite.asp> Acesso: Maio/2015
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ANEXO 1 – PORTARIA QUE NOMEOU A EQUIPE TÉCNICA

PORTARIA Nº 1.987, DE 06 DE OUTUBRO DE 2014.

“Nomeia Equipe Técnica de Apoio ao Conselho
Municipal de Educação para estruturação do Plano
Municipal de Educação 2015/2025 e dá outras
providências.”

Wiliam Cadorini, Prefeito Municipal de Elói Mendes-MG, no uso de suas atribuições
que lhe confere o artigo 87, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica Municipal,

RESOLVE:

Art. 1º. Ficam nomeados os seguintes membros para comporem a Equipe Técnica do
Plano Decenal de Educação 2015/2025:

Eliane Aparecida Oliveira Bruzigues
Secretária Municipal de Educação e Cultura
Cristiane Gamborgi Salvadori
Diretora do Ensino Fundamental

Wilson César de Araújo
Agente Administrativo

50

Art. 2º - Compete a referida Equipe Técnica: analisar dados e informações sobre a
oferta e a demanda educacional no território do Município; Formular metas; Analisar a
consistência das metas; Avaliar os investimentos necessários para cada meta; Analisar a
coerência do conjunto das metas e sua vinculação com metas estaduais e nacionais; Elaborar
texto-base a ser oferecido ao Conselho Municipal de Educação para apreciação e aprovação do
mesmo.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 06 de outubro de 2014.

WILIAM CADORINI
Prefeito Municipal

MARIA SIDINÉIA ARMANDO
Secretária Municipal de Administração
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ANEXO 2 – TABELA DE INTITUIÇÕES DE ENSINO E MODALIDADES DE ATENDIMENTO
Nº

INSTITUIÇÃO DE ENSINO

01

E. Estadual “São Luiz Gonzaga”

02

E. Estadual Targino Nogueira

03
04
05

E. Estadual Brasilino Alves Pereira
E. Estadual Profª. Norma de Brito Piedade Martins
E. Municipal Carrossel I e II

06

E. Municipal Professora Júlia Camões Vieito

07
08
09
10
11
12
13
14
15

E. Municipal do Rosário
E. Municipal Marly Mendes da Silva
Pré – Escolar Municipal Cirandinha
UNIPAC
UNIARARAS
Escola de Educação Especial Reviver – APAE
Escola Mundo Encantado
Escola Construir Brincando
E. Municipal Oscar Araújo

16

E. Municipal Fazenda Santa Cruz

17
18

E. Municipal Marta Martins Machado
E. Municipal Astolfo Moreira de Carvalho

19

E. Municipal Maria do Carmo Mendes

20
21

CEMEI “Menino Jesus”
CEMEI “Dona Nevinha”

MODALIDADE

ÁREA DE
ATENDIMENTO

NÚMERO DE
ALUNOS

Ensino Fundamental 2 e Ensino
Médio
Ensino Fundamental 2 e Ensino
Médio
Ensino Fundamental 1 e 2
Ensino Fundamental 2
Educação Infantil e Ensino
Fundamental 01
Educação Infantil, Ensino
Fundamental 1 e 2
Ensino Fundamental 1
Ensino Fundamental 1
Educação Infantil
Ensino Superior
Ensino Superior
Ensino Fundamental 1
Ensino Fundamental 1
Ensino Fundamental 1
Educação Infantil, Ensino
Fundamental 1 e 2
Educação Infantil, Ensino
Fundamental 1 e 2
Ensino Fundamental 2
Educação Infantil e Ensino
Fundamental 1
Educação Infantil, Ensino
Fundamental 1 e 2
Creche
Creche

Zona Urbana

873

Zona Urbana

1.046

Zona Urbana
Zona Urbana
Zona Urbana

502
301
405

Zona Urbana

965

Zona Urbana
Zona Urbana
Zona Urbana
Zona Urbana
Zona Urbana
Zona Urbana e Rural
Zona Urbana
Zona Urbana
Zona Rural – Barra Pesada

136
110
231
60
20
90
80
53
147

Zona Rural - Cobertores

120

Zona Rural – Pitangueiras
Zona Rural – Pindaíbas

58
73

Zona Rural – São Domingos

188

Zono Urbana
Zona Urbana

167
130
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