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HISTÓRICO 

Localizado entre as prósperas capitanias de Pernambuco e Bahia, o território 

sergipano, ainda na segunda metade do século XVI, continuava sob o domínio de nativos, 

fato que ia de encontro aos interesses dos colonizadores portugueses. A necessidade de 

conquistar a faixa territorial que hoje compreende o Estado de Sergipe e acabar com as 

brigas entre índios, franceses e negros, que não aceitavam o domínio português, era de 

extrema urgência para o trono. 

O local onde hoje se encontra o município de Aracaju era a residência oficial do 

cacique Serigy, que dominava desde as margens do rio Sergipe até as margens do rio Vaza-

Barris. Em 1590, Cristóvão de Barros atacou as tribos do cacique Serigy e de seu irmão 

Siriri, matando e derrotando os índios. Assim, no dia 1º de janeiro de 1590, Cristóvão de 

Barros fundou a cidade de São Cristóvão (mais tarde capital da província) junto à foz do 

Rio Sergipe e definiu a Capitania de Sergipe. 

Até o século XIX, todos os núcleos urbanos de Sergipe tinham origem na 

necessidade de ocupação e expansão sobre o território que fora tomado dos índios. A 

fundação de Aracaju foi um fato diferente. Como cidade projetada, Aracaju nasceu em 

1855 por necessidades econômicas.  

Uma assembleia elevou o povoado de Santo Antônio do Aracaju à categoria de 

cidade e a transformou em capital, em lugar de São Cristóvão, antiga sede da Província de 

Sergipe Del Rey. A transferência se deu por iniciativa do presidente da Província, Inácio 

Barbosa, e do barão do Maruim Provincial. A pequena São Cristóvão não mais oferecia 

condições para ser sede administrativa, e a pressão econômica do Vale do Cotinguiba — 

maior região produtora de açúcar — exigia a mudança. Era preciso urgentemente a criação 

de um porto que garantisse a escoação da produção. Cinco anos depois da fundação, 

Aracaju foi visitada pelo Imperador D. Pedro II.  

Somente em 1865, a capital se firmou. Era o término de uma década de lutas contra 

uma série de adversidades políticas, sociais e estruturais. A partir dessa data, ocorre um 

novo ciclo de desenvolvimento, que dura até os primeiros e agitados anos após a 

proclamação da República. Em 1884, surge a primeira fábrica de tecidos, marcando o 

início do desenvolvimento industrial. Em junho de 1886, Aracaju tinha uma população de 
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1.484 habitantes e já havia a imprensa oficial, além de algumas linhas de barco para o 

interior. 

Em 1900, inicia-se a pavimentação com pedras regulares e são executadas obras de 

embelezamento e saneamento. As principais capitais do país sofriam reformas para a 

melhoria da qualidade de vida dos habitantes. Aracaju, que já nasceu na vanguarda, 

acompanhava o movimento nacional e, em 1908, é inaugurado o serviço de água encanada, 

um luxo para a época. Em 1914, é a vez dos esgotos sanitários e no mesmo ano é 

construída a estrada de ferro. 

Além do movimento nacional de reforma urbana, Aracaju também acompanhava as 

mudanças na política brasileira, apoiando as revoltas tenentistas ocorridas entre 1922 e 

1930. Em 1924, o governador de Sergipe, Graccho Cardoso, foi deposto pelos militares 

liderados pelo tenente Augusto Maynard. Os revoltosos tomaram as cidades de Aracaju, 

Carmopólis, Rosário, Japaratuba, Itaporanga e São Cristóvão. Em 1930, quando Getúlio 

Vargas assumiu a presidência, Augusto Maynard foi nomeado interventor em Sergipe. 

Entre as décadas de 1950 e 1960, as dificuldades enfrentadas pelos estados 

nordestinos também atingiram Sergipe. O avanço da pecuária e os grandes períodos de 

seca faziam a população do interior do estado migrar para Aracaju. A necessidade de 

melhorar a qualidade de vida dessa população fez a Igreja Católica criar, através do 

arcebispo de Aracaju D. José Vicente Távora, o Movimento de Educação e Base (MEB). 

Este movimento visava alfabetizar a população sergipana através de programas de rádio. 

Com o Regime Militar, em 1964, o MEB foi inviabilizado. 

A partir dos anos 1990, a nova democracia trouxe mudanças para Aracaju. Houve 

investimentos nas áreas de saneamento, implantação de novas indústrias, além do avanço 

no nível de escolaridade. 

ASPECTOS ECONÔMICO-DEMOGRÁFICOS  

Os aspectos econômico-demográficos servem para caracterizar a população do 

município de Aracaju. Desta forma, foram selecionados para essa parte do estudo alguns 

tópicos que relacionam as características político-administrativas do município, outros que 

fundamentam a projeção que será feita no capítulo seguinte do relatório e outros que 
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analisam alguns aspectos demográficos solicitados pela SEMED, como por exemplo: o 

quantitativo da população com algum tipo de deficiência.  

O Município 

 

O município de Aracaju, capital do estado de Sergipe, possui uma área de 181,857 

km
2
 e, em 2010, possuía uma população de 571.149 habitantes, sendo 46,5% homens e 

53,5% mulheres. Em 2014 a população estimada foi de 623.766 habitantes, segundo dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) 
1
 passou de 0,648 em 2000 para 0,770.  

O Censo 2010 informa que o munícipio de Aracaju é dividido em 38 bairros. 

Recentemente foi criado o 39º bairro de Aracaju, chamado 17 de Março ou Bairro Novo, 

que fica situado na Zona de Expansão. O objetivo da criação desse bairro foi o de melhorar 

a capacidade de planejamento da região, que é tipicamente mais carente de serviços 

públicos em relação às demais regiões do município.  

Uma parte da região mais ao sul do município, localizada na zona de expansão, é 

uma região em litígio, disputada entre Aracaju e o município vizinho de São Cristóvão. 

Distribuição da População do Município 

Figura 01: Visão de satélite do município de Aracaju 

 

                                                           
1
 Disponível em http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/aracaju_se 
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Na figura 01 identificam-se as regiões mais densamente povoadas do município. É 

possível observar que a região centro-norte é a mais densamente povoada e com menores 

possibilidades de expansão do município, enquanto a região mais ao sul, que detém a Zona 

de Expansão, por sua vez, é menos densamente povoada.   

Dentre os 38 bairros mapeados pelo Censo 2010, Farolândia, Santa Maria e São 

Conrado eram os três maiores bairros de Aracaju. Juntos eles representavam 17,9% da 

população do município. 

Tabela 01: Distribuição populacional nos bairros de Aracaju 

 
Fonte: IBGE/Censo 

O município de Aracaju também pode ser dividido em cinco núcleos. Esses núcleos 

são a unidade de referência para o planejamento das unidades de ensino na capital do 

estado de Sergipe. A Tabela a seguir mostra a distribuição da população nesses núcleos. 
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Tabela 02: Distribuição populacional de Aracaju, por núcleo 

 
Fonte: FGV 

O núcleo com maior população é o núcleo 2, que coincide com a região que 

concentra um grande volume de setores censitários de baixa renda. A divisão do município 

nesses núcleos será muito importante para o planejamento do redimensionamento das 

escolas nos próximos produtos desse projeto.  

 Evolução recente da população  

 Para entender melhor a evolução recente da população de Aracaju deve-se, 

primeiro, entender algumas características que impactam esse tipo de análise. A primeira 

característica relevante é mostrada pelo gráfico abaixo. Nele é possível observar que o 

município de Aracaju não apresenta zona rural e, no contexto do estado de Sergipe, 

representa aproximadamente 28% da população total. O estado de Sergipe, por sua vez, é 

predominantemente urbano, com menos de 26% de sua população vivendo em áreas rurais. 

Gráfico 01: População Residente por Condição do Domicílio 
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Aproximadamente 83% da população de Aracaju nasceu no estado de Sergipe e 

17% nasceu em outros estados, sendo os estados da Bahia (5%) e de Alagoas (4%) os mais 

representativos, conforme mostra o gráfico abaixo. Apesar do número de pessoas que não 

nasceu em Sergipe ser relativamente alto, somente 2,4% da população do município de 

Aracaju migrou nos últimos 10 anos para a cidade, o que evidencia a pouca 

representatividade dos fluxos migratórios. 

Gráfico 02: População de Aracaju Segundo Local de Nascimento 

 

A análise da evolução das últimas 5 pesquisas do censo populacional mostra que, 

depois da década de 1970, a população de Aracaju estabilizou a sua participação na 

população total do estado em um valor próximo a 27%.   

Esses números, juntamente com as informações analisadas anteriormente, indicam 

que dois efeitos migratórios importantes não devem estar impactando fortemente a 

dinâmica populacional da cidade nos últimos anos, quais sejam a migração do campo para 

a cidade e a migração dos estados do Nordeste para os estados mais ao Sul. O primeiro 

teria o efeito de aumentar a população da cidade, e o segundo teria o efeito inverso, ou 

seja, diminuir a população do município.   
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  O gráfico abaixo mostra a evolução da população de Sergipe e de Aracaju nas 

últimas 5 pesquisas do censo e a evolução da participação de Aracaju na população de 

Sergipe. 

Gráfico 03: População Residente no Estado de Sergipe e no Município de Aracaju 

 

Projeção da População  

O IBGE disponibiliza a projeção da população por faixa etária e gênero até o ano 

de 2030 para cada um dos estados brasileiros. Na última projeção, disponibilizada em 

2013, a população estimada para o estado de Sergipe em 2030 era de 2.534 mil habitantes, 

o que significa que, na média, a população deve crescer a uma taxa anual de 0,9%.   

 Esse crescimento não é uniforme nas diferentes faixas etárias. As faixas com a 

população mais jovem, até 24 anos, apresentam taxas médias de crescimento negativas, 

enquanto que as faixas com populações mais velhas apresentam taxas positivas de até 

4,4%.  

A relativa estabilidade nos últimos anos da participação da população de Aracaju 

no estado de Sergipe permite inferir que o crescimento do estado é uma boa proxy para o 

crescimento do município. Desta forma, aplicando as taxas de crescimento da população 

do estado em cada ano até 2030 na população das respectivas faixas etárias de Aracaju, 
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utilizando como base o censo de 2010, chega-se à distribuição apresentada no gráfico 04, 

em que, quanto mais verde a célula, maior o tamanho da população naquela idade. 

É importante observar que em 2010 a população de 0 até 24 anos representava 

41,2% da população total, e, em 2030, deverá representar apenas 28,3%. Assim, supondo 

que as escolas existentes no município atendam plenamente a demanda existente 

atualmente, é razoável imaginar que ao longo dos próximos anos, essas mesmas escolas 

poderão passar a contar com capacidade ociosa. 

Gráfico 04: População residente no Município de Aracaju em 2010 e em 2030 – em Faixas Etárias 

Selecionadas – e Participação das Respectivas Faixas Etárias na População Total 

 

Aspectos educacionais 

Levando em consideração a idade ideal para cada etapa de ensino e a projeção 

populacional do município de Aracaju, é possível estimar qual será o número de vagas 

necessárias nas escolas para atender plenamente a demanda da população em 2030. 

 
            Fonte: FGV/Censo escolar 
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Os dados usados para a análise da oferta de escolas no município de Aracaju foram 

extraídos do Censo Escolar da Educação Básica, uma pesquisa realizada anualmente pelo 

Instituto Nacional de Estudos Educacionais Anísio Teixeira – INEP, em regime de 

colaboração com as secretarias estaduais e municipais de educação. Escolhido por ser a 

referência sobre educação mais completa disponível no País, o Censo Escolar é estruturado 

a partir de quatro questionários que contemplam diferentes aspectos das escolas — turmas, 

alunos e professores de ensino infantil, fundamental, médio —, abrangendo todas as 

escolas públicas e privadas do País.  

 De acordo com os dados do Censo Escolar 2013, disponíveis no endereço 

eletrônico do INEP, em Sergipe há 2.290 escolas em atividade, sendo 283 (12,36% do 

total) localizadas no município de Aracaju.   A tabela 04 mostra a distribuição das escolas 

em atividade no estado de Sergipe e no município de Aracaju por dependência 

administrativa. 

Tabela 03: Estimativa da Demanda para 2030 no Município de Aracaju 

 
Fonte: FGV/Censo escolar 

 
Tabela 04: Distribuição das Escolas em Atividade no Estado de Sergipe e no Município de Aracaju, 

por Dependência Administrativa - 2013 

 
Fonte: FGV/Censo escolar 
 

A análise conjunta dessas duas tabelas nos permite observar que, em Aracaju, o 

número de escolas municipais é menos representativo do que no restante do estado, já que, 

em Aracaju, de uma a cada quatro escolas são municipais e no restante do estado este 
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número alcança quase duas a cada três. Fazendo esta comparação pelo número de alunos, 

porém, tem-se uma situação um pouco menos expressiva. Ao passo que pouco mais de um 

quinto dos alunos de Aracaju estudam em escolas municipais, ao todo, em Sergipe, esse 

número alcança apenas 50%.  

 Isto talvez pudesse indicar um subdimensionamento desse tipo de escola no 

município, porém, sendo o município de Aracaju o mais rico e importante de Sergipe, é 

esperado que haja uma maior participação de escolas privadas no número total de 

matrículas, já que estas passam a concorrer de forma mais direta e intensa com as escolas 

públicas do município. Em contrapartida, há em Aracaju um maior número de alunos por 

escola municipal do que no restante do estado. 

Da demanda de vagas 

A população de Aracaju registra taxas cada vez menores de crescimento e, segundo 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, deve continuar a apresentar o 

mesmo comportamento para os próximos anos. 

Gráfico 05: População total de Sergipe: projeção do crescimento sobre o ano anterior 

 

As populações mais jovens, por sua vez, são as mais afetadas por esse crescimento: 

desde 2005, como pode ser observado na tabela a seguir, o número total de pessoas com 

idades entre 0 e 14 anos diminui, e este cenário deve se manter pelo menos até 2060, de 

acordo com a Projeção da População do Brasil por sexo e idade: 2000-2060, do IBGE. 
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Gráfico 06: População entre 0 e 14 anos de Sergipe: crescimento sobre o ano anterior 

 

Esta redução da população em idade escolar permite inferir que o município não 

deve sofrer pressão demográfica pelo aumento da oferta de vagas nas escolas públicas e 

privadas nos próximos anos. No entanto, é importante notar que o número de vagas 

atualmente disponíveis, principalmente no ensino infantil, ainda não é suficiente para 

atender à demanda existente no município. A tabela abaixo mostra um resumo do número 

de vagas demandadas em 2013 em relação ao número de vagas ofertadas no mesmo ano. 

Tabela 06: Déficit de Matrículas por Etapa de Ensino 

Etapa de Ensino Idade Ideal 
Demanda 

2013 

Oferta 

2013 

Déficit de 

Matrículas 

Creche 6 meses – 3 anos 27.118 2.785 24.333 

Pré-escola 4 anos – 5 anos 15.187 11.807 3.380 

EF- Anos Iniciais 6 – 10 anos 40.493 37.289 3.204 

EF- Anos Finais 11 – 14 anos 38.401 36.474 1.927 
     Fonte: FGV 

Com base no verificado em 2013 e supondo que as vagas existentes hoje no 

município de Aracaju estejam sendo preenchidas apenas por alunos matriculados em séries 

ideais, o município estaria atendendo a 10,3% dos alunos que poderiam estar em creches, 

77,7% das crianças que deveriam estar em pré-escolas, 92,1% daqueles que deveriam estar 

nos anos iniciais do ensino fundamental e 95% dos jovens que deveriam estar nos anos 

finais do ensino fundamental. 
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Portanto, ainda que a população em idade escolar não deva aumentar, novas vagas 

deverão ser abertas, de modo que a demanda possa ser adequadamente comportada, e 

parcela significativa destas novas vagas deverão ser abertas por escolas municipais. 

Esta situação se agrava se a comparação for feita, por idade, entre o número de 

crianças que moram no município de Aracaju e o número de crianças matriculadas. Os 

gráficos a seguir apresentam a quantidade de crianças com determinada idade em Aracaju 

versus a quantidade de crianças, com a mesma idade, matriculadas em escolas do 

município.  

Gráfico 07: Matrículas de Residentes de Aracaju por Idade em 2013 

 

O número de matrículas superior ao tamanho da população em algumas idades pode 

ser explicado por dois fatores: 

 Há crianças de municípios vizinhos se matriculando em escolas de Aracaju. 

 Existe um grande contingente de alunos não matriculados nas séries idealmente 

correspondentes às suas idades. 

A defasagem existente entre a idade do aluno e a série na qual ele está matriculado 

é um problema que afeta fortemente a análise de políticas públicas para a educação, já que 



15 

 

elas implicam que o público-alvo das iniciativas pode não estar sendo beneficiado da 

forma como se espera. 

A tabela 07 mostra o tamanho dessa distorção. É possível observar que a distorção 

é maior nas séries maiores. 

Tabela 07: Distorção das Idades nas Séries no Ano de 2013 (Nº de Alunos) 

 

 

Outra visão do problema pode ser obtida através da comparação percentual dos 

números das matrículas nas tabelas a seguir. A título dos exemplos nos extremos opostos, 

os dados mostram que os alunos atrasados, com idade superior a 1 ano em relação à idade 

ideal para a série analisada, chegam a representar até 39,6% do total de alunos do 6º ano, 

enquanto que os alunos antecipados, com idade inferior a 1 ano em relação à idade ideal 

para a série analisada, chegam a representar 7,5% do total de alunos matriculados na pré-

escola. 
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A antecipação da matrícula de alunos na pré-escola pode ser um sintoma da falta de 

espaço para matrículas nas creches municipais, ou seja, os pais que não encontram vaga 

para os seus filhos em creches estão buscando matriculá-los em pré-escolas de forma a ter 

sua demanda por serviços de creche suprida. 

Tabela 08: Distorção das Idades nas Séries no Ano de 2013 em % do Total 

 

 

Análise desagregada dos bairros 

A análise das vagas escolares no município, tanto sob a ótica da oferta e demanda 

quanto feita a partir de dados agregados, permite o entendimento de apenas parte do 

cenário. Por isso foi desenvolvida uma análise do município sob uma perspectiva espacial 

e desagregada por núcleos e bairros para refletir com maior precisão como a distribuição 

das escolas hoje se adequa à demanda existente. 
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Para permitir uma perspectiva diferente da avaliação, foram selecionados os bairros 

com maiores parcelas da população com domicílios de renda igual ou inferior a três 

salários mínimos (―Dom. até 3 S. M.‖). Essa seleção apontou 16 bairros que, juntos, 

representam mais de 50% da população de Aracaju e podem ser observados na tabela a 

seguir. Deste conjunto de bairros, é possível verificar ainda uma forte correlação (ρ = 0,82) 

entre o Percentual da População em Idade Escolar e o Percentual de Domicílios de Renda 

até Três Salários Mínimos. 

Tabela 09: Bairros mais Demandantes de Educação Pública 

 

A tabela abaixo, por sua vez, informa que os superávits (em preto) e os déficits (em 

vermelho) das vagas para cada núcleo do município tendem a acompanhar (com o sinal 

oposto) o percentual de domicílios. Estes dados também são representados por bairros no 

gráfico, que traça a linha de tendência de ambas as variáveis para toda a população de 

Aracaju. 

Tabela 10: Análise dos Núcleos 
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METAS DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

EDUCAÇÃO INFANTIL 

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

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

de forma a atender, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das crianças de até 3 

(três) anos até o final da vigência deste PME. 

Os conhecimentos advindos das ciências que investigam o processo de 

desenvolvimento do ser humano preconizam que a inteligência tem sua constituição a 

partir da concepção; por isso, os primeiros anos de vida são decisivos na formação da 

inteligência e da personalidade infantil.  

Coerente com as Diretrizes Curriculares Nacional da Educação Infantil (1998), a 

criança é concebida como ―sujeito histórico e de direitos que, nas interações, relações e 

práticas cotidianas que vivencia, constrói sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 

imagina, fantasia, deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói 

sentidos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura‖. 

No Brasil, a oferta da Educação Infantil esteve vinculada inicialmente à perspectiva 

da assistência social realizada pelo poder público, entidades filantrópicas, confessionais e 

comunitárias, com foco na saúde das crianças, seu bem-estar físico, na perspectiva de 

amparar as crianças pobres e mulheres viúvas, vinculada à assistência social.  Esse quadro 

sofre significativa mudança com o aumento do número de mulheres no mercado de 

trabalho, modificando o olhar sobre a educação das crianças, desta feita com ampliação da 

oferta da Educação Infantil, notadamente da pré-escola, atendendo crianças de 4 a 6 anos 

de idade.  

A Educação Infantil compreende a idade de 0 (zero) a 5 (cinco) anos, sendo que de 

0 (zero) a 3 (três) anos o atendimento é ofertado em creches e de 4 (quatro) e 5 (cinco) 

anos em pré-escolas. A Educação Infantil, como primeira etapa da educação básica, tem 

por finalidade o desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, 

intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. 
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Responsáveis por promover este desenvolvimento, as creches e as pré-escolas 

constituem espaços privilegiados para conhecer e explorar o mundo, brincar, fantasiar, ter 

acesso ao conhecimento produzido pela humanidade e a diferentes fontes de informação, à 

organização coletiva do tempo e do espaço, à convivência social, a descobertas e trocas de 

experiências. 

Analisando os dados gerais da educação infantil, o município de Aracaju precisa 

desenvolver esforços concentrados para atingir as disposições do Plano Nacional de 

Educação referentes à Meta 01.  De acordo com os dados divulgados pelo Portal do PNE, 

10,7% das crianças aracajuanas em idade de pré-escola não frequentam a escola, um 

número acima da média nacional, mas abaixo da média dos municípios sergipanos.  

 

Após o advento da LDB, Lei nº 9394/96, o atendimento em creches vem ganhando 

reconhecimento como primeira etapa da educação básica — sobretudo com o advento do 

FUNDEB, com a garantia de repasse de recursos a Estados, Distrito Federal e municípios 

— e à ação supletiva do MEC, com programas como o Programa Nacional de 

Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil 

(ProInfância). 
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No Município de Aracaju, as creches registram forte expansão no número de 

matrículas, com aumento da ordem de 7,4% entre 2012 e 2013, o que corresponde a 107 

novas matrículas, conforme verificamos nos quadro abaixo: 

Educação Infantil "Creche" - Matrícula Inicial por Dependência Administrativa 

2010 a 2014 

        

 
Ano Total  

Dependência Administrativa 

 

 

Estadual  Federal Municipal  Privada 

 

 

2010 1.688 0 0 1.107 581 

 

 

2011 2.140 0 0 1.276 864 

 

 

2012 2.805 0 0 1.452 1.353 

 

 

2013 2.785 0 0 1.559 1.226 

 

 

2014 3.091 0 0 1.612 1.479 

 

 

Fonte: MEC/INEP 

      

 
Fonte: MEC/INEP 

 

Conforme mostra o gráfico, verifica-se que a maior parte das matrículas da creche 

está sob a responsabilidade da rede municipal de ensino, que abrange 52% do total, 

atendendo 1.612 alunos, seguida pela rede privada, com 1.479 matrículas (47,8%). Esses 

dados reforçam as ações sinalizadas pelas atuais políticas do MEC sobre a necessidade de 
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ampliação da oferta da educação infantil, inclusive com a edificação de novos 

estabelecimentos de ensino para atendimento da população com até 3 anos.  

Em Aracaju, diferente do encontrado no resto do País, em que a maior participação 

na educação infantil está nas redes municipais de ensino, é a rede privada que absorve o 

maior contingente de alunos. Isso se deve aos números referentes à pré-escola, pois, em 

Aracaju 59,3% dos alunos matriculados nesse estágio de ensino frequentam escolas da rede 

privada, enquanto 40,4% se encontram matriculados em escolas da rede municipal e 0,3% 

encontram-se matriculados na rede estadual.  

Educação Infantil "Pré-Escola" - Matrícula Inicial por Dependência Administrativa 

2010 a 2014 

 
Ano Total  

Dependência Administrativa 

 

 

Estadual  Federal Municipal  Privada 

 

 

2010 11.469 322 0 5.143 6.004 

 

 

2011 11.321 136 0 4.769 6.416 

 

 

2012 11.320 71 0 4.750 6.499 

 

 

2013 11.807 0 0 4.798 7.009 

 

 

2014 12.045 38 0 4.859 7.148 

 

 

Fonte: MEC/INEP 
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Fonte: MEC/INEP            

 

A soma dos dados apresentados compõe o seguinte quadro geral da educação 

infantil no município de Aracaju: 

Educação Infantil "Creche e Pré-Escola" - Matrícula Inicial por Dependência 

Administrativa 2010 a 2014 

        

 
Ano Total  

Dependência Administrativa 

 

 

Estadual  Federal Municipal  Privada 

 

 

2010 13.157 322 0 6.250 6.585 

 

 

2011 13.461 136 0 6.045 7.280 

 

 

2012 14.125 71 0 6.202 7.852 

 

 

2013 14.592 0 0 6.357 8.235 

 

 

2014 15.136 38 0 6.471 8.627 

 

 

Fonte: MEC/INEP 

       

 

Fonte: MEC/INEP 
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Após análise da oferta de educação infantil, partimos para o eixo da demanda de 

vagas existente no município de Aracaju. A análise da demanda de creche e pré-escola por 

bairros está organizada em 03 conjuntos de gráficos e mapas com os títulos ―Atendimento 

Total‖, ―Atendimento Municipal‖ e ―Mapa de Escolas e Total de Matrículas‖. Essas 

figuras são cruciais para entender a dinâmica de cobertura das escolas nos bairros do 

município. 

O primeiro tipo de figura, que representa o ―Atendimento Total‖, indica no eixo 

vertical o número de matrículas totais por tipo de ensino, ou seja, a soma do número de 

matrículas em escolas particulares, municipais e estaduais (as matrículas na rede estadual 

apenas aparecem nos anos finais do ensino fundamental) e no eixo horizontal posiciona os 

bairros segundo o percentual da população em domicílios de renda até três salários 

mínimos. Dessa maneira, os gráficos de ―Atendimento Total‖ permitem entender o quanto 

da demanda de cada bairro está sendo atendida. 

O segundo tipo de figura, ―Atendimento Municipal‖, mostra uma segmentação da 

informação apresentada no primeiro. Nela é analisado apenas o número de matrículas em 

escolas da rede municipal, por bairro, como percentual da população em idade escolar. 

Este segundo tipo de figura nos permite identificar bairros mais ou menos bem. 

A oferta de creches, como já foi anteriormente apontada, é a mais deficitária do 

município. Salvo os bairros de Salgado Filho e São José (bairros vizinhos e centrais), todos 

os outros bairros de Aracaju não atendem atualmente nem a metade da demanda. Alguns 

bairros de renda intermediária, por sua vez, como Siqueira Campos e Getúlio Vargas, 

apresentam uma oferta que destoa da distribuição de vagas dos outros bairros. Localizados 

na região central da cidade de Aracaju, onde há claramente a maior oferta de vagas em 

todos os níveis de ensino, eles estão aptos a atender proporcionalmente níveis bem mais 

elevados de alunos do que os demais. 
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No caso do atendimento municipal, destaca-se, na figura seguinte, uma 

concentração maior de matrículas nos bairros de renda intermediária. Ao mesmo tempo, 

vê-se que, em bairros mais pobres (como Lamarão, Soledade, Olaria, Santa Maria e 

Japãozinho), o número de matrículas em creches é bastante reduzido, apesar de a demanda 

pela rede municipal neles ser maior. 
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Nos três mapas a seguir, estas tendências podem ser observadas com mais detalhe. 

É notável como o déficit se aproxima dos 100%, principalmente em bairros mais afastados 

do centro. 
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Com relação às matrículas de pré-escola, observa-se um claro excesso delas nos 

bairros Salgado Filho, São José e Siqueira Campos. Vale ressaltar que, nos dois primeiros, 

por se tratarem de locais com população de renda mais elevada, o atendimento desta 

demanda acontece quase exclusivamente por meio da rede privada. De maneira geral, a 

demanda dos bairros mais à esquerda dos gráficos (e, portanto, com maior renda) é 

atendida quase integralmente pela rede particular de ensino, como esperado. 

 

Para o atendimento municipal na modalidade de Pré-Escola, é possível destacar 

uma grande dispersão das escolas municipais através dos bairros de rendas intermediárias e 

baixas. Para os bairros mais pobres, no entanto, onde se esperaria ver uma concentração de 

escolas que atendesse quase a totalidade da demanda, este atendimento gira por volta de 

60% nos bairros destacados. 
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Já a análise dos mapas indica que a cobertura das escolas que oferecem Pré-Escola 

é melhor do que as de Creche, assim como o atendimento à demanda. Fica nítida também a 

importância das escolas de administração privada nos bairros mais centrais e a carência por 

vagas principalmente nos extremos norte e sul do município. 
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ESTRATÉGIAS 

1.1) definir, em regime de colaboração com a União e o Estado, metas de expansão da rede 

pública de educação infantil, segundo padrão nacional de qualidade, considerando as 

peculiaridades do município; 

1.2) garantir que, ao final da vigência deste PME, seja inferior a 10% (dez por cento) a 

diferença entre as taxas de frequência à educação infantil das crianças de até 3 (três) anos 

oriundas do quinto de renda familiar per capita mais elevado e as do quinto de renda 

familiar per capita mais baixo; 

1.3) realizar, periodicamente, em regime de colaboração, levantamento da demanda por 

creche para a população de até 3 (três) anos, como forma de planejar a oferta e verificar o 

atendimento da demanda manifesta; 

1.4) estabelecer, em parceria com os demais entes federativos, no primeiro ano de vigência 

do PME, normas, procedimentos e prazos para definição de mecanismos de consulta 

pública da demanda das famílias por creches; 

1.5) manter e ampliar as unidades de educação infantil respeitadas as normas de 

acessibilidade, bem como manter processo de aquisição de equipamentos e materiais de 

consumo, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas públicas de educação 

infantil; 

1.6) aplicar avaliação da educação infantil elaborada pela União, com base em parâmetros 

nacionais de qualidade, a fim de aferir a infraestrutura física, o quadro de pessoal, as 

condições de gestão, os recursos pedagógicos, a situação de acessibilidade, entre outros 

indicadores relevantes; 

1.7) articular a oferta de matrículas gratuitas em creches certificadas como entidades 

beneficentes de assistência social na área de educação com a expansão da oferta na rede 

escolar pública; 

1.8) incentivar a oferta de formação inicial articulada com a educação básica e promover a 

formação continuada dos (as) profissionais da educação infantil, garantindo, 

progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior; 
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1.9) estimular a articulação entre pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de formação 

para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de currículos e propostas 

pedagógicas que incorporem os avanços de pesquisas ligadas ao processo de ensino-

aprendizagem e às teorias educacionais no atendimento da população de 0 (zero) a 5 

(cinco) anos; 

1.10) priorizar o acesso à educação infantil e fomentar a oferta do atendimento educacional 

especializado complementar e suplementar aos (às) alunos (as) com deficiência, 

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

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

etapa da educação básica; 

1.11) implementar, em caráter complementar, programas de orientação e apoio às famílias, 

por meio da articulação das áreas de educação, saúde e assistência social, com foco no 

desenvolvimento integral das crianças de até 3 (três) anos de idade; 

1.12) preservar as especificidades da educação infantil na organização das redes escolares, 

garantindo o atendimento da criança de 0 (zero) a 5 (cinco) anos em estabelecimentos que 

atendam a parâmetros nacionais de qualidade, e a articulação com a etapa escolar seguinte, 

visando ao ingresso do (a) aluno(a) de 6 (seis) anos de idade no ensino fundamental; 

1.13) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da permanência das 

crianças na educação infantil, em especial dos beneficiários de programas de transferência 

de renda, em colaboração com as famílias e com os órgãos públicos de assistência social, 

saúde e proteção à infância; 

1.14) promover a busca ativa de crianças em idade correspondente à educação infantil, em 

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

preservando o direito de opção da família em relação às crianças de até 3 (três) anos; 

1.15) realizar e divulgar, a cada ano, levantamento da demanda manifesta por educação 

infantil em creches e pré-escolas, como forma de planejar e verificar o atendimento; 

1.16) estimular o acesso à educação infantil em tempo integral, para todas as crianças de 0 

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

Educação Infantil. 
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ENSINO FUNDAMENTAL 

Meta 2: 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 PME. 

De acordo com o Artigo nº 208 da Constituição Federal, é dever do Estado a oferta 

obrigatória e gratuita da educação básica dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade,  

inclusive para aqueles que a ela não tiveram acesso na idade própria; é direito público e 

subjetivo de cada cidadão o acesso ao ensino obrigatório e gratuito.  

Em relação ao Ensino Fundamental, a ampliação para Nove Anos respalda-se 

legalmente a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB nº 9.394/96, 

que sinalizou para o ensino obrigatório de nove anos de duração, a iniciar-se aos seis anos 

de idade. Com a aprovação da Lei nº 11.114 de 16 de maio de 2005 e da Lei nº 11.274 de 

06 de fevereiro de 2006, que alteram alguns artigos da LDB, fica institucionalizado o 

ensino fundamental de nove anos de duração, sendo incluídas no sistema educacional, 

especialmente aquelas crianças pertencentes aos setores populares. 

A ampliação do Ensino Fundamental para nove anos possibilitou o aumento do 

número de crianças a serem incluídas no sistema educacional. Fato que representou 

considerável ganho para o processo de aprendizado das crianças, uma vez que diversos 

estudos demonstram que, quando as crianças ingressam na escola antes dos sete anos de 

idade, apresentam, em sua maioria, resultados mais elevados comparativamente àquelas 

que ingressam somente aos sete anos.  

A LDB, no seu artigo 32, define como objetivo do Ensino Fundamental a formação 

do cidadão, mediante:  

I. o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como 

meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do 

cálculo;  

II. a compreensão do ambiente natural e social, do sistema 

político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se 

fundamenta a sociedade; 
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III. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em 

vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação 

de atitudes e valores; 

IV. o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se 

assenta a vida social. 

 

Em relação ao ensino fundamental, os dados do município apresentados a seguir 

mostram a posição de Aracaju em relação à meta 2 do PNE e à evolução da matrícula por 

dependência administrativa: 

 

Ensino Fundamental "1º ao 9º Ano - Anos Iniciais e Finais" - Matrícula Inicial 

por Dependência Administrativa 2010 a 2014 

        

 
Ano Total  

Dependência Administrativa 

 

 

Estadual  Federal Municipal  Privada 

 

 

2010 74.558 33.609 0 17.935 23.014 

 

 

2011 75.683 33.262 0 17.992 24.429 

 

 

2012 75.153 30.929 0 17.903 26.321 

 

 

2013 73.763 28.776 0 17.712 27.275 

 

 

2014 73.063 25.990 0 18.480 28.593 

 

 

Fonte: MEC/INEP 
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Fonte: MEC/INEP 

 

Observando apenas o registrado por Anos Iniciais, temos que em 2014 havia 

37.202 alunos matriculados em Aracaju, número 4,2% superior ao de 2010. Variação 

semelhante ocorreu no número de matriculados da Rede Municipal, que em 2014 ganhou 

544 alunos (aumento de 4,4%) e chegou ao patamar de 12.263 alunos. Nos Anos Iniciais, a 

participação da rede municipal corresponde a 32,96% das matrículas, cabendo à rede 

estadual outros 26,98%, enquanto as escolas privadas atendem a 40,05% do total de alunos 

do município. 

Ensino Fundamental "1º ao 5º Ano - Anos Iniciais" - Matrícula Inicial por                                    

Dependência Administrativa 2010 a 2014 

 
Ano Total  

Dependência Administrativa 

 

 

Estadual  Federal Municipal  Privada 

 

 

2010 35.640 13.447 0 11.350 10.843 

 

 

2011 36.653 13.187 0 11.640 11.826 

 

 

2012 37.057 12.374 0 11.647 13.036 

 

 

2013 37.289 11.558 0 11.719 14.012 

 

 

2014 37.202 10.039 0 12.263 14.900 

 

 

Fonte: MEC/INEP 
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Fonte: MEC/INEP 

 

Já nos Anos Finais, a distribuição entre as redes se inverte: a rede estadual detém a 

maior participação, com 44,5% das matrículas, a rede municipal apenas 17,33% e a rede 

privada 38,2%. O número total de matriculados em 2010 nesta etapa somava 38.918 alunos 

(8,5% menos que em 2014), enquanto o de matriculados em Escolas Municipais era de 

6.217, número 5,9% inferior ao de 2010.  

Ensino Fundamental "6º ao 9º Ano - Anos Finais" - Matrícula Inicial por                                                 

Dependência Administrativa 2010 a 2014 

        

 
Ano Total  

Dependência Administrativa 

 

 

Estadual  Federal Municipal  Privada 

 

 

2010 38.918 20.162 0 6.585 12.171 

 

 

2011 39.030 20.075 0 6.352 12.603 

 

 

2012 38.096 18.555 0 6.256 13.285 

 

 

2013 36.474 17.218 0 5.993 13.263 

 

 

2014 35.861 15.951 0 6.217 13.693 

 

 

Fonte: MEC/INEP 
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Fonte: MEC/INEP 

 

É importante que as matrículas em cada uma das etapas (anos iniciais e anos finais) 

sejam compatíveis com as coortes adequadas a cada uma delas. Essa comparação só estará 

em equilíbrio com o aumento da eficiência do sistema na capacidade de promover a 

progressão entre séries/etapas. Outro aspecto relevante diz respeito à coorte de entrada no 

ensino fundamental. Segundo os dados do IBGE, a população de 6 anos era de 7,8 mil em 

2010 e as projeções para 2030 apontam para um valor de aproximadamente 6,1 mil. 

Confirmando-se essa tendência, não haverá pressão demográfica para o crescimento do 

ensino fundamental nos próximos anos. 

Os dados acima nos levam para um estudo mais detalhado da demanda de vagas no 

ensino fundamental por bairro. Estes dados possibilitam um melhor planejamento das 

ações de ampliação e reordenamento da oferta do ensino fundamental no próximo decênio. 

A análise da demanda de ensino fundamental por bairros está organizada em 3 

(três) conjuntos de gráficos e mapas com os títulos ―Atendimento Total‖, ―Atendimento 

Municipal‖ e ―Mapa de Escolas e Total de Matrículas‖. Essas figuras são cruciais para 

entender a dinâmica de cobertura das escolas nos bairros do município. 

O primeiro tipo de figura, que representa o ―Atendimento Total‖, indica no eixo 

vertical o número de matrículas totais por tipo de ensino, ou seja, a soma do número de 

matrículas em escolas particulares, municipais e estaduais (as matrículas na rede estadual 
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apenas aparecem nos anos finais do ensino fundamental); já no eixo horizontal os bairros 

são posicionados segundo o percentual da população em domicílios de renda até 3 (três) 

salários mínimos. Dessa maneira, os gráficos de ―Atendimento Total‖ permitem entender o 

quanto da demanda de cada bairro está sendo atendida. 

O segundo tipo de figura, ―Atendimento Municipal‖, mostra uma segmentação da 

informação apresentada no primeiro. Nela é analisado apenas o número de matrículas em 

escolas da rede municipal, por bairro, como percentual da população em idade escolar. 

Este segundo tipo de figura nos permite identificar bairros mais ou menos bem. 

O número de matrículas nos anos iniciais do ensino fundamental apresenta uma 

distribuição análoga às matrículas em Pré-Escolas. Em alguma medida, este padrão se 

repete por ambas as modalidades de ensino, por estarem presentes concomitantemente em 

16 escolas da rede municipal. 

O perfil de atendimento total e municipal apresenta um descasamento nos bairros 

mais ricos, seguindo o perfil de atendimento esperado da educação particular para as 

populações de renda mais elevadas. Para os anos iniciais do ensino fundamental, existe 

oferta consideravelmente maior proporcionalmente ao número de vagas, o que condiz com 

o mapeamento realizado nas seções anteriores. O atendimento total nesses casos apresenta 

bairros com oferta de vagas superior a 100% da demanda do bairro e outros bairros com 

menores percentuais de maneira a equilibrar o atendimento. 
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No entanto, é importante ressaltar que os bairros mais pobres, em destaque nos 

gráficos, apresentam baixos percentuais de matrículas. Ao longo do tempo, se não 

controlada, esta situação pode forçar os alunos a terem que enfrentar longos deslocamentos 

até a escola, incentivando, assim, a evasão escolar. 

 

Dos mapas a seguir, destacam-se a importância das escolas administradas pela 

iniciativa privada, que atende boa parte da demanda do município; e a urgência por novas 

vagas em determinados bairros, como Japãozinho, Porto Dantas, Farolândia, Santa Maria e 

Zona de Expansão, que têm em comum um déficit de, pelo menos, 600 vagas cada um e 

níveis próximos ou iguais a 0% de atendimento da demanda. 
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No tocante aos anos finais, apesar das três vertentes de atendimento atuando em 

conjunto (rede estadual, municipal e privada), os bairros mais pobres são sistematicamente 

subatendidos. Já os bairros de renda intermediária, como Siqueira Campos e Getúlio 

Vargas, apresentam estruturas que atendem a grande parte da demanda deles mesmos e 

também de bairros vizinhos. 
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Analisando apenas as matrículas sob administração municipal, é possível observar 

que a oferta das escolas sob gestão da SEMED não atende nem a 50% da demanda dos 

bairros de renda média. Este fato pode ser parcialmente explicado pela oferta da rede 

estadual, que, ao contrário do que seria recomendado, também não foca nos bairros de 

menor renda. 

 

Já os mapas a seguir reforçam essa análise principalmente do conjunto de bairros 

nos extremos sul e norte do município. Apesar de concentrarem parcela representativa da 



43 

 

demanda por vagas no município, ainda não contam com atendimento adequado, de modo 

que se torna urgente a expansão por vagas em tais regiões. 
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Outro elemento importante para analisarmos o ensino fundamental no município de 

Aracaju é o fluxo escolar. Neste aspecto, apresentamos os dados de aprovação, reprovação, 

abandono e distorção. 

Taxa de Aprovação no Ensino Fundamental "1º ao 5º Ano -Anos Iniciais " -                                                                 

por Dependência Administrativa - 2010 a 2014 

 
Ano 

Dependência Administrativa 

 

 

Estadual  Federal Municipal  Privada 

 

 

2010 78,9 0 78,0 97,6 

 

 

2011 81,9 0 77,4 97,6 

 

 

2012 87,2 0 80,1 98,1 

 

 

2013 84,2 0 82,9 98,6 

 

 

2014 F F 85,7 F 

 
 

Fonte: MEC/INEP 
     

 
Nota: 2014 0s dados são preliminares MEC/INEP. 

    

Taxa de Aprovação no Ensino Fundamental "6º ao 9º Ano - Anos Finais" -                                                                       

por Dependência Administrativa - 2010 a 2014 

       

 
Ano 

Dependência Administrativa 

 

 

Estadual  Federal Municipal  Privada 

 

 

2010 61,1 0,0 71,0 91,5 

 

 

2011 63,9 0,0 71,9 89,0 

 

 

2012 64,5 0,0 67,1 90,7 

 

 

2013 61,7 0,0 69,2 91,2 

 

 

2014 F F 77,0 F 

 
 

Fonte: MEC/INEP 
     

 
Nota: 2014 0s dados são preliminares MEC/INEP. 

    

 

 



46 

 

 

Taxa de Reprovação no Ensino Fundamental "1º ao 5º Ano -Anos Iniciais " -                                                                       

por Dependência Administrativa - 2010 a 2014 

       

 
Ano 

Dependência Administrativa 

 

 

Estadual  Federal Municipal  Privada 

 

 

2010 17,1 0 17,6 2,2 

 

 

2011 14,6 0 18,2 2,1 

 

 

2012 9,1 0 16,0 1,7 

 

 

2013 12,6 0 14,0 1,1 

 

 

2014 F F 12,2 F 

 
 

Fonte: MEC/INEP 
     

 
Nota: 2014 0s dados são preliminares MEC/INEP. 

    

Taxa de Reprovação no Ensino Fundamental "6º ao 9º Ano - Anos Finais" -                                                                       

por Dependência Administrativa - 2010 a 2014 

       

 
Ano 

Dependência Administrativa 

 

 

Estadual  Federal Municipal  Privada 

 

 

2010 31,6 0 24,7 8,3 

 

 

2011 29,8 0 23,0 10,7 

 

 

2012 28,1 0 26,8 8,8 

 

 

2013 31,0 0 27,2 8,5 

 

 

2014 F F 18,8 F 

 
 

Fonte: MEC/INEP 
     

 
Nota: 2014 0s dados são preliminares MEC/INEP. 
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Taxa de Abandono no Ensino Fundamental "1º ao 5º Ano -Anos Iniciais " -                                                                       

por Dependência Administrativa - 2010 a 2014 

       

 
Ano 

Dependência Administrativa 

 

 

Estadual  Federal Municipal  Privada 

 

 

2010 4,0 0 4,4 0,1 

 

 

2011 3,5 0 4,4 0,3 

 

 

2012 3,7 0 3,9 0,2 

 

 

2013 3,2 0 3,1 0,3 

 

 

2014 F F 2,1 F 

 
 

Fonte: MEC/INEP 
     

 
Nota: 2014 0s dados são preliminares MEC/INEP. 

    

Taxa de Abandono no Ensino Fundamental "6º ao 9º Ano - Anos Finais" -                                                                       

por Dependência Administrativa - 2010 a 2014 

       

 
Ano 

Dependência Administrativa 

 

 

Estadual  Federal Municipal  Privada 

 

 

2010 7,4 0 4,3 0,2 

 

 

2011 6,3 0 5,1 0,3 

 

 

2012 7,5 0 6,1 0,4 

 

 

2013 7,3 0 3,6 0,3 

 

 

2014 F F 4,2 F 

 
 

Fonte: MEC/INEP 
     

 

Nota: 2014 0s dados são preliminares MEC/INEP. 

 

   Mediante análise dos gráficos acima, referentes ao fluxo escolar na rede municipal 

e estadual nas séries ofertadas entre 2010 e 2014, podemos constatar que em ambas as 

redes o índice de reprovação apresenta números elevados, sempre acima de 25% nos anos 

finais do ensino fundamental. A taxa de reprovação elevada, somada ao abandono, mostra 

que mais de 305 dos alunos da rede pública em Aracaju são retidos anualmente nos anos 

finais, fato que resulta nos altos índices de distorção idade/série, conforme quadros a 

seguir: 
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Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental Anos Iniciais - Rede 

Municipal - 2014 

 
Rede Municipal 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais  

 

 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

 

 

Até a Idade Ideal 80,6 61,8 50,8 44,8 44,0 

 

 

1 Anos Após Idade Ideal 16,3 24,6 24,5 23,8 25,0 

 

 

2 Anos Após Idade Ideal 2,2 7,0 10,9 13,1 13,7 

 

 

Mais de 2 Anos Após 0,9 6,6 13,8 18,3 17,3 

 

 

Fonte: MEC/INEP 

       

 

Fonte: MEC/INEP 

 

Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental Anos Finais - Rede 

Municipal - 2014 

 
 

      

 

Rede Municipal Ensino Fundamental - Anos Finais    

 

 

  6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano   

 

 

Até a Idade Ideal 35,4 41,5 47,7 54,9   
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1 Anos Após Idade Ideal 24,6 24,8 27,7 26,9   

 

 

2 Anos Após Idade Ideal 20,8 20,5 15,5 11,9   

 

 

Mais de 2 Anos Após 19,2 13,2 9,1 6,3   

 

 

Fonte: MEC/INEP 

       

 

Fonte: MEC/INEP 

 

ESTRATÉGIAS 

2.1) promover a universalização do ensino fundamental no prazo de 3 (três) anos, a partir 

da vigência deste PME, assegurando a permanência e o sucesso dos alunos, com apoio 

técnico e financeiro da União para as redes públicas de ensino; 

2.2) contribuir para a criação de pacto, no âmbito da instância permanente de que trata o § 

5º do art. 7º da Lei que institui o PNE,  que possibilite a implantação dos direitos e 

objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que configurarão a base nacional comum 

curricular do ensino fundamental; 

2.3) criar mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) do 

ensino fundamental; 
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2.4) fortalecer ações de prevenção às situações de discriminação, preconceitos e outras 

formas de violências na escola, visando ao estabelecimento de condições adequadas para o 

sucesso escolar dos (as) alunos (as), em colaboração com as famílias e com órgãos 

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

instituições da sociedade civil. 

2.5) promover a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, em parceria com 

órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à infância, adolescência e 

juventude; 

2.6) desenvolver tecnologias pedagógicas que combinem, de maneira articulada, a 

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

considerando as especificidades da educação especial e das comunidades quilombolas; 

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

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

identidade cultural; 

2.8) promover a relação das escolas com instituições e movimentos culturais, a fim de 

garantir a oferta regular de atividades culturais para a livre fruição dos (as) alunos (as) 

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

criação e difusão cultural; 

2.9) incentivar a participação dos pais ou responsáveis no acompanhamento das atividades 

escolares dos filhos por meio do estreitamento das relações entre as escolas e as famílias; 

2.10) garantir o acesso e a permanência da população quilombola ao ensino fundamental 

regular, preferencialmente na comunidade em que está inserida, respeitando a identidade 

cultural; 

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

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

caráter itinerante; 

2.12) oferecer atividades extracurriculares de incentivo aos (às) estudantes e de estímulo a 

habilidades e incentivar a participação, inclusive em certames e concursos nacionais; 
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2.13) promover atividades de desenvolvimento e estímulo a habilidades esportivas nas 

escolas, interligadas a um plano de disseminação do desporto educacional e de 

desenvolvimento esportivo local; 

 

ENSINO MÉDIO 

Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, até o final do período de vigência deste PME, a 

taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% (oitenta e cinco por cento). 

A Emenda Constitucional nº 59 alterou o inciso I do Artigo 208 da Constituição 

Federal e assegurou o Ensino Médio como nível de ensino de oferta obrigatória e gratuita, 

aos jovens de 15 a 17 anos, inclusive aos que não tiveram acesso na idade própria. 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB nº 

9.394/1996, o Ensino Médio integra o capítulo da Educação Básica, tendo por finalidade 

desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício 

da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.  

Segundo a LDB, o Ensino Médio tem como finalidades:  

I.  a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos 

no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de 

estudos;  

II.  a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, 

para continuar  aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com 

flexibilidade a novas condições de  ocupação ou aperfeiçoamento 

posteriores;  

III.  o aprimoramento do educando como pessoa humana, incluindo a 

formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do 

pensamento crítico; 

 

A oferta do Ensino Médio fundamenta-se no entendimento de que a educação deve 

ser humanizadora e contribuir para a construção de uma sociedade mais justa e solidária, 

que respeite a diversidade e as diferenças e minimize a segmentação social, possibilitando 

a inserção de todos no processo produtivo e na produção de sua própria subsistência. Neste 

sentido, o acesso ao Ensino Médio gratuito e de qualidade deve ser garantido a todos, em 
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especial, aos que a ele não tiveram acesso na idade adequada e às pessoas com 

necessidades educacionais especiais.  

O maior desafio das redes é garantir condições de acesso ao Ensino Médio a todos 

que concluíram o Ensino Fundamental, de forma que este cumpra a finalidade de ser, 

efetivamente, a etapa final da Educação Básica e contribua para que o indivíduo possa 

alcançar seu pleno desenvolvimento e exercício da cidadania, além de se inserir no mundo 

do trabalho e dar prosseguimento nos níveis educacionais mais elevados. 

A grande importância do Ensino Médio deve-se ao acesso que ele oportuniza ao 

domínio dos conhecimentos científicos, tecnológicos, socioculturais e de linguagens, que 

permeiam e contribuem para o desenvolvimento dos sujeitos, bem como para a 

compreensão de que a produção de conhecimento é situada social, cultural, econômica e 

politicamente, oportunizando a cada estudante conhecer seu papel e função na sociedade. 

Conforme dados do Portal do PNE, além da elevação da matrícula, um dos maiores 

desafios para Aracaju e todo o estado de Sergipe é o aumento da taxa líquida no ensino 

médio. Este elemento pressupõe maior articulação com o ensino fundamental, bem como o 

redesenho curricular do ensino médio para atender às novas demandas da sociedade. 
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Em Aracaju, o Ensino Médio apresenta uma queda de matrícula de 9,4% entre 2010 

e 2014 na rede estadual. No mesmo período, a rede privada ampliou em 8,7% o número de 

suas matrículas. A participação da rede estadual no total de matrículas em 2014 foi de 

58,83%, enquanto a rede federal contribuiu com 2,32% e as escolas privadas com 38,83%, 

perfazendo um total de 24.993 alunos. 

Ensino Médio "1º ao 3º Ano" - Matrícula Inicial por Dependência Administrativa 

2010 a 2014 

 Ano Total  
Dependência Administrativa 

 

 
Estadual  Federal Municipal  Privada 

 

 

2010 25.864 16.225 709 0 8.930 

 

 

2011 25.683 15.900 577 0 9.206 

 

 

2012 25.148 14.979 672 0 9.497 

 

 

2013 24.616 14.666 681 0 9.269 

 

 

2014 24.993 14.704 582 0 9.707 

 

 

Fonte: MEC/INEP 
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Fonte: MEC/INEP 

 

Fonte: MEC/INEP 
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 ESTRATÉGIAS 

3.1) contribuir no debate nacional para a elaboração de proposta de direitos e objetivos de 

aprendizagem e desenvolvimento para os (as) alunos (as) de ensino médio, a serem 

atingidos nos tempos e etapas de organização deste nível de ensino, com vistas a garantir 

formação básica comum; 

3.2) pactuar com a União e o Estado, no âmbito da instância permanente de que trata o § 5º 

do art. 7º desta Lei, a implantação dos direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento que configurarão a base nacional comum curricular do ensino médio; 

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

ampliação da prática desportiva, integrada ao currículo escolar; 

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

meio do acompanhamento individualizado do (a) aluno (a) com rendimento escolar 

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

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

compatível com sua idade; 

3.5) promover a utilização do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM como 

instrumento de avaliação sistêmica, para subsidiar políticas públicas para a educação 

básica, de avaliação certificadora, possibilitando aferição de conhecimentos e habilidades 

adquiridos dentro e fora da escola, e de avaliação classificatória, como critério de acesso à 

educação superior; 

3.6) fomentar a expansão das matrículas gratuitas de ensino médio integrado à educação 

profissional, observando-se as peculiaridades das populações quilombolas e das pessoas 

com deficiência; 

3.7) estruturar e fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso e da 

permanência dos (as) jovens beneficiários (as) de programas de transferência de renda, no 

ensino médio, quanto à frequência, ao aproveitamento escolar e à interação com o coletivo, 

bem como das situações de discriminação, preconceitos e violências, práticas irregulares 

de exploração do trabalho, consumo de drogas, gravidez precoce, em colaboração com as 

famílias e com órgãos públicos de assistência social, saúde e proteção à adolescência e 

juventude; 
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3.8) promover a busca ativa da população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos fora da 

escola, em articulação com os serviços de assistência social, saúde e proteção à 

adolescência e à juventude; 

3.9) fomentar programas de educação e de cultura para os jovens, na faixa etária de 15 

(quinze) a 17 (dezessete) anos, e adultos, com qualificação social e profissional para 

aqueles que estejam fora da escola e com defasagem no fluxo escolar; 

3.10) redimensionar a oferta de ensino médio nos turnos diurno e noturno, bem como a 

distribuição territorial das escolas de ensino médio, de forma a atender a toda a demanda, 

de acordo com as necessidades específicas dos (as) alunos (as); 

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

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

itinerante; 

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

formas de discriminação, criando rede de proteção contra formas associadas de exclusão; 

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

científicas. 

 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Meta 4: 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 sistema educacional 

inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, classes, escolas ou serviços 

especializados, públicos ou conveniados. 

A Constituição Federal estabelece o direito de as pessoas com necessidades 

especiais receberem educação, preferencialmente, na rede regular de ensino (art. 208, III). 

É importante observar que a legislação ressalva os casos de excepcionalidade, em que as 

necessidades educacionais exigem outras formas de atendimentos, como, por exemplo, as 
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salas de recurso, as salas especiais e as escolas especiais. Torna-se imprescindível destacar 

dois importantes movimentos pela inclusão: a Conferência Mundial sobre Educação para 

Todos, em Jomtiem, Tailândia, em 1990, que, entre os pontos principais, destacou a 

necessidade de se prover maiores oportunidades de uma educação duradoura com 

apresentação de objetivos que trouxeram consequências à educação especial, tais como: 

 estabelecimento de metas claras que aumentem o número de crianças 

frequentando a escola; 

 providências que assegurem a permanência da criança na escola por um tempo 

longo o suficiente que lhe possibilite obter um real benefício da escolarização; 

 reformas educacionais significativas, pelas quais a escola inclua em suas 

atividades, seus currículos, e através de seus professores, serviços condizentes 

com as necessidades de seus alunos, de seus respectivos pais e das comunidades 

locais, formando cidadãos responsáveis e instruídos. 

O outro movimento foi a Conferência Mundial sobre Educação Especial, em 

Salamanca – Espanha, em 1994, que referenda ―o princípio da integração‖ e pauta-se ―no 

reconhecimento das necessidades de ação para conseguir ‗escola para todos‘, isto é, 

instituições que incluam todo mundo, reconheçam as diferenças, promovam a 

aprendizagem e atenda às necessidades de cada um‖. 

 O conhecimento da realidade da educação especial no Brasil é muito precário, pois 

não existiam estatísticas. Somente a partir do ano 2000, o Censo Demográfico passou a 

fornecer dados mais precisos. Em 1998, por exemplo, segundo dados do INEP/MEC, dos 

5.507 municípios brasileiros, 59,1% não ofereciam educação especial; no Nordeste, a 

ausência dessa modalidade era de 78,3% dos municípios.   

As populações com algum tipo de deficiência exigem uma série de especificidades 

quanto à acessibilidade das instalações físicas e a oferta de tipos de aula diferenciados. 

Nesse sentido, é importante levantar de forma mais detalhada essa população no município 

de Aracaju.  

 O censo populacional destina uma série de perguntas para entender melhor o perfil 

das deficiências existentes no Brasil e a sua distribuição na população.  Para tanto, ele 
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busca identificar não apenas as pessoas que se dizem completamente deficientes em alguns 

aspectos, mas também aquelas que são parcialmente deficientes, ou seja, que, mesmo 

utilizando óculos ou lentes de contato, aparelhos auditivos, prótese, bengala ou aparelho 

auxiliar, se autodiagnosticam com dificuldades em enxergar, ouvir ou se locomover.  

 Adicionalmente, o censo solicita que a pessoa identifique a existência de alguma 

deficiência mental/intelectual permanente que limite suas atividades habituais.  Autismo, 

neurose, esquizofrenia e psicose não foram considerados doenças mentais.   

 Desta forma, as deficiências que são analisadas pelo censo estão divididas nas 

seguintes categorias:  

1. Visual;  

2. Auditiva;  

3. Motora; 

4. Mental ou intelectual.  

 As tabelas a seguir mostram o número de pessoas no município de Aracaju que 

apresentam as quatro deficiências mencionadas e a proporção dessas pessoas na população 

total da cidade para cada um dos grupos de idade selecionados.  

 A deficiência visual é caracterizada pela dificuldade permanente em enxergar, 

mesmo com a utilização de lentes corretivas. Esse tipo de deficiência está presente em 

0,2% da população de Aracaju com grau de severidade máxima, ou seja, que não consegue 

enxergar de modo algum.  

Quando se abranda o grau de severidade, o número de pessoas que se 

autodiagnosticam com esse tipo de deficiência cresce de forma expressiva chegando a 

representar 15,5% da população.  

A tabela seguinte mostra a distribuição dessa deficiência na população.   
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A deficiência auditiva está presente quando, mesmo utilizando aparelho auditivo, a 

pessoa apresenta dificuldade permanente de ouvir. Esse tipo de deficiência está presente 

com severidade máxima em 0,1% da população. Os níveis de severidade menores, apesar 

de aumentarem a sua participação na população, não crescem da mesma forma como 

cresce a deficiência visual e atinge 4,1% da população do município. 

 

A deficiência motora, por sua vez, é caracterizada pela dificuldade permanente de 

caminhar ou subir escadas, mesmo com o uso de próteses, bengalas, ou aparelho auxiliar. 

Esse tipo de deficiência abrange 0,4% da população. A tabela abaixo detalha a presença 

dessa deficiência na população da capital sergipana. 
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A deficiência mental/intelectual é caracterizada pela limitação em realizar 

atividades habituais, como trabalhar, ir à escola, brincar, etc. Assim, não se faz uma análise 

quanto à severidade da deficiência, apenas se ela está presente ou não. Os dados do Censo 

2010 mostram que 1,3% da população de Aracaju apresenta esse tipo de deficiência, mas 

esse número varia por grupo de idade conforme mostra abaixo. 

 

Partindo dos dados apresentados, vemos a seguir a evolução de matrículas na 

educação especial no município de Aracaju. Entre 2010 e 2014, houve um aumento de 

5,5% no número de matrículas na educação especial. Destes, a rede municipal apresentou 

maior evolução, com um aumento de 203,1% de novas matrículas, ao passo que a rede 

estadual e as escolas privadas apresentaram redução de  6,3% (rede estadual) e 13,3% 

(escolas privadas). A rede federal em Aracaju possuía apenas 2 (duas) matrículas de 

educação especial.  

Mesmo com o considerável crescimento de matrículas na rede municipal, ao 

analisarmos o ano de 2014, identificamos que, dentre os 1.752 alunos matriculados, 46,4% 

estavam na rede estadual, 22,48% na rede municipal, 30,99% na rede privada e 0,11% na 

rede federal. 
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Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos) de 

todas as Etapas/Modalidade de Ensino - Matrícula Inicial por Dependência 

Administrativa 2010 a 2014 

        
 Ano Total  

Dependência Administrativa 
 

 
Estadual  Federal Municipal  Privada 

 

 

2010 1.655 868 8 130 649 

 

 

2011 1.618 852 2 193 571 

 

 

2012 1.586 874 0 221 491 

 

 

2013 1.556 750 0 289 517 

 

 

2014 1.752 813 2 394 543 

 

 

Fonte: MEC/INEP 

 

      

 

Fonte: MEC/INEP 
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Fonte: MEC/INEP 

 

ESTRATÉGIAS 

4.1) contabilizar, para fins do repasse do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, as 

matrículas dos (as) estudantes da educação regular da rede pública que recebam 

atendimento educacional especializado complementar e suplementar, sem prejuízo do 

cômputo dessas matrículas na educação básica regular, e as matrículas efetivadas, 

conforme o censo escolar mais atualizado, na educação especial oferecida em instituições 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder 

público e com a atuação exclusiva na modalidade, nos termos da Lei nº 11.494, de 20 de 

junho de 2007; 

4.2) promover, no prazo de vigência deste PME, a universalização do atendimento escolar 

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

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, observado o 

que dispõe a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases 

da educação nacional; 
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4.3) implantar, ao longo deste PME, salas de recursos multifuncionais, assim como 

implementar as já existentes e fomentar a formação continuada de professores e 

professoras para o atendimento educacional especializado nas escolas; 

4.4) garantir atendimento educacional especializado em salas de recursos multifuncionais, 

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

complementar e suplementar, a todos (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, matriculados na rede pública de 

educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, ouvidos não só 

a família e o aluno, como também observado o diagnóstico médico; 

4.5) criar Centro Público de Referência em Educação Especial, em parceria com as áreas 

de Saúde e Assistência quanto à responsabilidade pelos profissionais, considerando equipe 

mínima habilitada em: psicologia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, fisioterapia, 

assistência social e psicopedagogia, para avaliação e atendimento; 

4.6) ampliar a adesão aos programas suplementares que promovam a acessibilidade nas 

instituições públicas, para garantir o acesso e a permanência dos (as) alunos (as) com 

deficiência por meio da adequação arquitetônica, da oferta de transporte acessível e da 

disponibilização de material didático próprio e de recursos de tecnologia assistiva, 

assegurando, ainda, no contexto escolar, em todas as etapas, níveis e modalidades de 

ensino, a identificação dos (as) alunos (as) com altas habilidades ou superdotação; 

4.7) garantir a oferta de educação bilíngue, em Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS como 

primeira língua e na modalidade escrita da Língua Portuguesa como segunda língua, aos 

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

escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas, nos termos do art. 22 do Decreto nº 

5.626, de 22 de dezembro de 2005, e dos art. 24 e 30 da Convenção sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência, bem como a adoção do Sistema Braille de leitura para cegos e 

surdos-cegos; 

4.8) garantir a oferta de educação inclusiva, vedada a exclusão do ensino regular sob 

alegação de deficiência e promovida a articulação pedagógica entre o ensino regular e o 

atendimento educacional especializado; 
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4.9) fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola e ao atendimento 

educacional especializado, bem como da permanência e do desenvolvimento escolar dos 

(as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação beneficiários (as) de programas de transferência de renda, 

juntamente com o combate às situações de discriminação, preconceito e violência, com 

vistas ao estabelecimento de condições adequadas para o sucesso educacional, em 

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

proteção à infância, à adolescência e à juventude; 

4.10) fomentar pesquisas voltadas para o desenvolvimento de metodologias, materiais 

didáticos, equipamentos e recursos de tecnologia assistiva, com vistas à promoção do 

ensino e da aprendizagem, bem como das condições de acessibilidade dos (as) estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, em parceria com órgãos responsáveis; 

4.11) promover o desenvolvimento, através de parcerias e pesquisas interdisciplinares para 

subsidiar a formulação de políticas públicas intersetoriais que atendam as especificidades 

educacionais de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação que requeiram medidas de atendimento especializado; 

4.12) promover a articulação intersetorial entre órgãos e políticas públicas de saúde, 

assistência social e direitos humanos, em parceria com as famílias, com o fim de 

desenvolver modelos de atendimento voltados à continuidade do atendimento escolar, na 

educação de jovens e adultos, das pessoas com deficiência e transtornos globais do 

desenvolvimento com idade superior à faixa etária de escolarização obrigatória, de forma a 

assegurar a atenção integral ao longo da vida; 

4.13) ampliar equipes de profissionais da educação para atender à demanda do processo de 

escolarização dos (das) estudantes com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e encaminhamentos de estudantes com altas habilidades ou superdotação 

aos órgãos responsáveis, garantindo a oferta de professores (as) do atendimento 

educacional especializado, profissionais de apoio ou auxiliares, tradutores (as) e intérpretes 

de Libras, guias-intérpretes para surdos-cegos, professores de Libras, prioritariamente 

surdos, e professores bilíngues; 
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4.14) articular, junto ao Ministério da Educação, nos órgãos de pesquisa, demografia e 

estatística competentes, a obtenção de informação detalhada sobre o perfil das pessoas com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação de 

0 (zero) a 17 (dezessete) anos; 

4.15) incentivar a inclusão, nos cursos de licenciatura e nos demais cursos de formação 

para profissionais da educação, inclusive em nível de pós-graduação, dos referenciais 

teóricos, das teorias de aprendizagem e dos processos de ensino-aprendizagem 

relacionados ao atendimento educacional de alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, conforme o disposto no caput do art. 

207 da Constituição Federal; 

4.16) promover e ampliar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar as 

condições de apoio ao atendimento escolar integral das pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação matriculadas 

nas redes públicas de ensino; 

4.17) promover e ampliar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, visando a ampliar a 

oferta de formação continuada e a produção de material didático acessível, assim como os 

serviços de acessibilidade necessários ao pleno acesso, à participação e à aprendizagem 

dos estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades 

ou superdotação matriculados na rede pública de ensino; 

4.18) promover e ampliar parcerias com instituições comunitárias, confessionais ou 

filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas com o poder público, a fim de favorecer a 

participação das famílias e da sociedade na construção do sistema educacional inclusivo; 

4.19)  garantir que, no PPP das instituições de educação básica, esteja clara a definição do 

processo de inclusão escolar nas etapas e modalidades de ensino, em consonância com as 

Leis de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência; 

4.20) garantir ao aluno com deficiência a flexibilização curricular na educação básica; 
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4.21) viabilizar a aplicação anual dos testes de acuidade visual e auditiva aos alunos da 

educação básica, em parceria com os órgãos de Saúde e Assistência, a fim de detectar 

problemas e oferecer encaminhamentos necessários; 

4.22) estabelecer parcerias com entes federados para o fornecimento de computadores de 

uso individual para aqueles alunos que tenham a tecnologia assistiva como única via 

facilitadora da aprendizagem; 

4.23)  exigir o cumprimento dos dispositivos legais, quanto à distribuição, pelas editoras, 

quando necessário, de livros falados e livros com caracteres ampliados, além da 

comunicação alternativa suplementar para os alunos que apresentam necessidades 

sensoriais e motoras, para tornar disponíveis esses materiais nos estabelecimentos de 

ensino, através dos programas existentes; 

 

ALFABETIZAÇÃO 

Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º (terceiro) ano do 

ensino fundamental. 

O Ensino Fundamental deve ter como meta a universalização de uma educação que 

contemple as especificidades e diversidades socioculturais, com vistas a garantir, além do 

acesso, a permanência, o sucesso do aluno e a qualidade da educação escolar.  

Tal entendimento implica, necessariamente, em investimentos do poder público em 

infraestrutura, recursos didáticos apropriados, salas e serviços de apoio, formação 

continuada do corpo docente, mediante planejamento próprio e realização de parcerias com 

as demais instâncias governamentais, bem como com as instituições de Ensino Superior, 

tendo em vista o atendimento das necessidades das escolas que integram a rede municipal. 

Mediante a oferta de uma educação de qualidade, pretende-se contribuir para a eliminação do 

analfabetismo e a elevação da taxa de escolaridade da população. 

A Lei nº 11.274/2006 alterou o artigo 32 da LDB, dando a seguinte redação:  

[...] O ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 (nove) 

anos gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 (seis) anos de 

idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão, mediante:  
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I.  o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios 

básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo;  

II.  a compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, 

da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a 

sociedade;  

III. o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista 

a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de 

atitudes e valores;  

IV. o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de 

solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta a 

vida social.  

A resolução nº 07/CEB/CNE de 14 de dezembro de 2010 fixa as diretrizes 

curriculares para o ensino fundamental de nove anos, orientações que devem ser 

observadas na elaboração dos currículos e dos projetos político-pedagógicos das escolas, 

dando ênfase aos fundamentos transcritos a seguir:  

Art. 4º É dever do Estado garantir a oferta do Ensino Fundamental 

público, gratuito e de qualidade, sem requisito de seleção.  

Parágrafo único. As escolas que ministram esse ensino deverão 

trabalhar considerando essa etapa da educação como aquela capaz 

de assegurar a cada um e a todos o acesso ao conhecimento e aos 

elementos da cultura imprescindíveis para o seu desenvolvimento 

pessoal e para a vida em sociedade, assim como os benefícios de 

uma formação comum, independentemente da grande diversidade 

da população escolar e das demandas sociais.  

Art. 5º O direito à educação, entendido como um direito 

inalienável do ser humano, constitui o fundamento maior destas 

Diretrizes. A educação, ao proporcionar o desenvolvimento do 

potencial humano, permite o exercício dos direitos civis, políticos, 

sociais e do direito à diferença, sendo ela mesma também um 

direito social, e possibilita a formação cidadã e o usufruto dos bens 

sociais e culturais.  

Na perspectiva dessa diretriz, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa 

(Pnaic), instituído em 2012, pactua compromissos e responsabilidades entre a União, os 

Estados e os municípios visando garantir que todas as crianças brasileiras até oito anos 

sejam alfabetizadas, a partir de quatro eixos de atuação: formação continuada de 

professores alfabetizadores; materiais didáticos e pedagógicos para professores e alunos, 

avaliações, gestão, controle e mobilização.  

O município de Aracaju apresenta taxas de alfabetização inferiores às da média 

nacional e do conjunto do estado de Sergipe. Neste sentido, o processo de alfabetização das 

crianças necessita de mudanças firmes, a exemplo das adotadas pela prefeitura municipal 

com a adoção de um sistema estruturado de ensino e o fortalecimento das práticas 



68 

 

pedagógicas, bem como a formação continuada dos professores e o acompanhamento 

cotidiano do processo pedagógico nas escolas. 

 

Junto com o Pnaic, a Avaliação Nacional da Alfabetização, instituída a partir da 

publicação da portaria nº 482, de 7 de junho de 2013, passou a compor o Sistema de 

Avaliação da Educação Básica - SAEB. Com a ANA, o Sistema de Avaliação da Educação 

Básica (Saeb) passa a ser composto pela Avaliação Nacional de Rendimento Escolar 

(Anresc ou Prova Brasil), pela Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb) e pela 

ANA. A avaliação testa conhecimentos em leitura, escrita e matemática. Vejamos abaixo 

os resultados da ANA 2013 nas capitais do nordeste: 

 

Fonte: MEC/INEP. 
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Nota: Nível 1 e 2, quanto ↓ menor melhor; Nível 3 e 4, quanto ↑ maior melhor. 

  

 

Fonte: MEC/INEP. 

      Nota: Nível 1 e 2, quanto ↓ menor melhor; Nível 3 e 4, quanto ↑ maior 
melhor. 

  

 

Fonte: MEC/INEP. 

      Nota: Nível 1 e 2, quanto ↓ menor melhor; Nível 3 e 4, quanto ↑ maior 
melhor. 
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ESTRATÉGIAS 

5.1) estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, articulando-os com as estratégias desenvolvidas na pré-escola, com 

qualificação e valorização dos (as) professores (as) alfabetizadores (as) e com apoio 

pedagógico específico, a fim de garantir a alfabetização plena de todas as crianças; 

5.2) instituir e aplicar instrumentos de avaliação e monitoramento periódicos e específicos 

para aferir a alfabetização das crianças, implementando as medidas pedagógicas para 

atingir o objetivo de alfabetizar todos os alunos e alunas até o final do primeiro ano do 

ensino fundamental; 

5.3) selecionar, utilizar e divulgar tecnologias educacionais para a alfabetização de 

crianças, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, bem como o 

acompanhamento dos resultados nos sistemas de ensino em que forem aplicadas, devendo 

ser disponibilizadas, preferencialmente, como recursos educacionais abertos; 

5.4) fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de práticas pedagógicas 

inovadoras que assegurem a alfabetização e favoreçam a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem dos (as) alunos (as), consideradas as diversas abordagens metodológicas e 

sua efetividade; 

5.5) Assegurar a alfabetização de crianças quilombolas e de populações itinerantes, 

respeitando suas especificidades e sua identidade cultural; 

5.6) promover e estimular a formação inicial e continuada de professores (as) para a 

alfabetização de crianças, com o conhecimento de novas tecnologias educacionais e 

práticas pedagógicas inovadoras, estimulando a articulação entre programas de pós-

graduação stricto sensu e ações de formação continuada de professores (as) para a 

alfabetização; 

5.7) apoiar a alfabetização das pessoas com deficiência, considerando as suas 

especificidades, inclusive a alfabetização bilíngue de pessoas surdas, sem estabelecimento 

de terminalidade temporal. 
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EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL  

Meta 6: 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 (as) alunos (as) da educação básica. 

Conforme dispõe o FUNDEB, considera-se educação básica em tempo integral a 

jornada escolar com duração igual ou superior a 7 (sete) horas diárias, durante todo o 

período letivo, compreendendo o tempo total que um mesmo aluno permanece na escola ou 

em atividades escolares. 

Considerando apenas as matrículas nas turmas de escolarização, ou seja, não 

levando em consideração o tempo de atividade complementar, existia em 2013 na rede de 

ensino municipal de Aracaju 366 alunos matriculados no ensino fundamental com mais de 

7 (sete) horas de jornada escolar, o que representa 2,1% das matrículas nessa etapa de 

ensino. Na rede de ensino privada, essa representatividade cai para 0,1% das matrículas. 

Se também forem consideradas as horas de atividade complementar, no entanto, as 

matrículas em tempo integral chegam a 1.977, o que significa que sob este quesito 11,2% 

dos alunos da rede municipal cumprem com a carga necessária para serem classificados 

como alunos em tempo integral. 

Já o ensino integral encontra amparo jurídico na legislação, tais como a 

Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional, que asseguram sua aplicação tanto na educação formal quanto em 

outras políticas sociais. Trata-se de garantir os direitos de toda criança ou adolescente a 

receber atendimento nas dimensões éticas, estéticas, físicas, afetivas e sociais para que os 

alunos possam aprender a conviver e receber proteção para se desenvolver de forma 

adequada e plena. 

Por outro lado, o ensino em tempo integral visa oferecer o ensino integral, porém 

com a ampliação da jornada escolar para além dos turnos usuais de quatro a cinco horas. 

Reitera-se, conforme consta do relatório anterior, que a ampliação da jornada escolar 

encontra respaldo no art. 34 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB (Lei nº 

9.394/96) e sucessivas normas legais, em recomendações e políticas públicas vigentes, que 
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buscam implementar a jornada ampliada como um dos eixos educacionais que busca a 

melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem. 

Como estratégia de indução de educação em tempo integral nas redes públicas de 

ensino estaduais e municipais, o Ministério da Educação – MEC instituiu o Programa Mais 

Educação, através da Portaria Interministerial nº 17/2007 e regulamentado pelo Decreto nº 

7.083/10, que promove a permanência do aluno em atividades programadas para no 

mínimo 7 (sete) horas em sua jornada. Esta combina atividades do currículo de ensino 

regular com atividades complementares em formatos diversos que podem ser de ações 

multidisciplinares previstas no Plano Político Pedagógico da escola que se adequem a pelo 

menos um dos macrocampos de acompanhamento pedagógico definidos pelo MEC 

(educação ambiental; esporte e lazer; direitos humanos em educação; cultura e artes; 

cultura digital; promoção da saúde; comunicação e uso de mídias; investigação no campo 

das ciências da natureza e educação econômica). 

Até 2011, no Brasil, cerca de 15 mil instituições públicas haviam aderido ao 

programa Mais Educação 
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No tocante ao Ensino Médio, a estratégia de ampliação da jornada escolar é o 

Programa Ensino Médio Inovador, que busca ―ampliar e fortalecer as políticas efetivas de 

garantias de direito ao ensino médio de qualidade para todos e as condições necessárias‖ 

(PROEMI – Documento Orientador 2013). O Ministério da Educação instituiu o programa 

em 2009 como uma estratégia de indução ao redesenho curricular, ampliação do tempo na 

escola e de diversidades de práticas pedagógicas.  

O PROEMI pretende estimular a inovação na prática pedagógica e para isso propõe 

a flexibilização do currículo junto à realização de atividades interdisciplinares, por área de 

conhecimento. Dessa forma, o programa visa resgatar os quatro eixos propostos na 

LDBEN e nas DCNEM: trabalho, ciência, tecnologia e cultura. 

Para participar do PROEMI, é necessário que a escola seja indicada pela Secretaria 

Estadual por meio do sistema PAR/SIMEC. A partir de então, o sistema PDE Interativo 

abre uma aba na página de informações da escola e neste espaço a escola inserirá as ações 

pedagógicas de acordo com os macrocampos escolhidos. Os macrocampos são ―campos de 

ação pedagógico-curricular no qual se desenvolvem atividades interativas, integradas e 
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integradoras dos conhecimentos e saberes, dos tempos, dos espaços e dos sujeitos 

envolvidos com a ação educacional‖ (Documento Orientador – PROEMI 2014).  

São indicados oito macrocampos: Acompanhamento Pedagógico (Linguagens, 

Matemática, Ciências Humanas e Ciências da Natureza); Iniciação Científica e Pesquisa; 

Leitura e Letramento; Línguas Estrangeiras; Cultura Corporal; Produção e Fruição das 

Artes; Comunicação, Cultura Digital e uso de Mídias; Participação Estudantil. Os três 

primeiros devem ser contemplados obrigatoriamente em todas as escolas participantes, 

além de pelo menos mais dois macrocampos a serem escolhidos pela escola, totalizando 

ações em no mínimo cinco macrocampos. 

No município de Aracaju, 10 (dez) escolas da rede estadual possuem o Programa 

Ensino Médio Inovador. 

 

ESTRATÉGIAS 

6.1) promover, com o apoio da União, a oferta de educação básica pública em tempo 

integral, por meio de atividades de acompanhamento pedagógico e multidisciplinares, 

inclusive culturais e esportivas, de forma que o tempo de permanência dos (as) alunos (as) 

na escola, ou sob sua responsabilidade, passe a ser igual ou superior a 7 (sete) horas diárias 

durante todo o ano letivo, com a ampliação progressiva da jornada de professores em uma 

única escola; 

6.2) construir e reformar escolas, com apoio financeiro da União, com padrão arquitetônico 

e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, prioritariamente em 

comunidades pobres ou com crianças em situação de vulnerabilidade social; 

6.3) aderir a programa nacional de ampliação e reestruturação das escolas públicas, por 

meio da instalação de quadras poliesportivas, laboratórios, inclusive de informática, 

espaços para atividades culturais, bibliotecas, auditórios, cozinhas, refeitórios, banheiros e 

outros equipamentos, bem como da produção de material didático e da formação de 

recursos humanos para a educação em tempo integral; 
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6.4) fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais e 

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

parques, museus, teatros, cinemas e planetários; 

6.5) estimular a oferta de atividades voltadas à ampliação da jornada escolar de alunos (as) 

matriculados (as) nas escolas da rede pública de educação básica por parte das entidades 

privadas de serviço social vinculadas ao sistema sindical, de forma concomitante e em 

articulação com a rede pública de ensino; 

6.6) orientar a aplicação da gratuidade de que trata o art. 13 da Lei nº 12.101, de 27 de 

novembro de 2009, em atividades de ampliação da jornada escolar de alunos (as) das 

escolas da rede pública de educação básica, de forma concomitante e em articulação com a 

rede pública de ensino; 

6.7) atender às comunidades quilombolas na oferta de educação em tempo integral, com 

base em consulta prévia e informada, considerando-se as peculiaridades locais; 

6.8) garantir a educação em tempo integral para pessoas com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação na faixa etária de 4 

(quatro) a 17 (dezessete) anos, assegurando atendimento educacional especializado 

complementar e suplementar ofertado em salas de recursos multifuncionais da própria 

escola ou em instituições especializadas; 

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

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

atividades recreativas, esportivas e culturais. 

 

QUALIDADE DA EDUCAÇÃO BÁSICA 

Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e modalidades, 

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

médias nacionais para o Ideb: 

 2015 2017 2019 2021 

Anos iniciais do Ensino Fundamental  

 
5,2 5,5 5,7 6,0 
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Anos Finais do Ensino Fundamental  

 
4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino Médio  

 
4,3 4,7 5,0 5,2 

 

No Brasil, as taxas de repetência dos estudantes são bastante elevadas, assim como 

a proporção de adolescentes que abandonam a escola antes mesmo de concluir a educação 

básica e a baixa proficiência obtida pelos alunos em exames padronizados. 

Para diagnosticar estes problemas, foi criado um indicador que sintetiza 

informações de desempenho em exames padronizados com informações sobre rendimento 

escolar (taxa média de aprovação dos estudantes na etapa de ensino). 

O Ideb é um indicador de qualidade educacional, criado em 2007, que combina 

informações de desempenho em exames padronizados (Prova Brasil ou Saeb) — obtido 

pelos estudantes ao final das etapas de ensino (4ª e 8ª séries do ensino fundamental e 3ª 

série do ensino médio) — com informações sobre rendimento escolar (aprovação). 

Um sistema educacional que reprova sistematicamente seus estudantes, fazendo 

com que grande parte deles abandone a escola antes de completar a educação básica, não é 

desejável, mesmo que aqueles que concluem essa etapa de ensino atinjam elevadas 

pontuações nos exames padronizados. Por outro lado, um sistema em que todos os alunos 

concluem o ensino médio no período correto não é de interesse caso os alunos aprendam 

muito pouco na escola. Em suma, um sistema de ensino ideal seria aquele em que todas as 

crianças e adolescentes tivessem acesso à escola, não desperdiçassem tempo com 

repetências, não abandonassem a escola precocemente e, ao final de tudo, aprendessem. 

O Ideb integra o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) composto por 

três avaliações: Avaliação Nacional da Educação Básica (Aneb), Avaliação Nacional do 

Rendimento Escolar (Anresc/Prova Brasil) e a Avaliação Nacional da Alfabetização 

(ANA).  

O município de Aracaju, no tocante ao Ideb dos anos iniciais, apresentou na rede 

municipal o pior índice entre as capitais brasileiras, fato que motivou uma série de ações 

para melhorar a qualidade da educação básica e, por conseguinte, elevar os indicadores. 
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As medidas adotadas começaram a surtir efeito rapidamente, uma vez que, na 

última aferição do Ideb, a rede municipal apresentou a segunda maior taxa de crescimento 

entre as capitais do Brasil. 

 

Fonte: MEC/INEP 

 

 

Fonte: MEC/INEP 
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A elevação do Ideb é verificada ao analisarmos os dados por escola. No quadro 

abaixo, verificamos o crescimento no desempenho em língua portuguesa por unidade de 

ensino da rede municipal no Ideb 2013.  

 

Fonte: MEC/INEP 

Contudo, quando observamos os resultados dos anos finais, identificamos uma 

oscilação entre as escolas com algumas elevando os indicadores ao passo que outras 

diminuíram. Este fato contribui para a repetição do mesmo indicador para os anos finais da 

rede, num claro sinal de estagnação. 

 

Fonte: MEC/INEP 
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Fonte: MEC/INEP 

Um dos elementos que contribuem significativamente para o baixo Ideb nos anos 

finais é a alta taxa de distorção idade-série/ano. As altas taxas de reprovação e abandono 

causam a distorção idade-série/ano. Consideram-se alunos em distorção aqueles com no 

mínimo 2 (dois) anos de atraso em relação à idade de referência. É no 6º ano do ensino 

fundamental, de maneira geral, que se observa as maiores taxas de distorção. É possível 

que haja uma relação direta com a progressão nos anos anteriores sem domínio da 

competência de leitura, escrita, interpretação de texto e resolução de problemas 

matemáticos com operações simples. Os índices de retenção dos alunos nos anos finais do 

ensino fundamental são os responsáveis pela baixa taxa líquida de matrícula do ensino 

médio.  

Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental Anos Iniciais - Rede 

Municipal – 2014 

 
Rede Municipal 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais  

 

 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 5º Ano 

 

 

Até a Idade Ideal 80,6 61,8 50,8 44,8 44,0 

 

 

1 Anos Após Idade Ideal 16,3 24,6 24,5 23,8 25,0 

 

 

2 Anos Após Idade Ideal 2,2 7,0 10,9 13,1 13,7 

 

 

Mais de 2 Anos Após 0,9 6,6 13,8 18,3 17,3 

 

 

Fonte: MEC/INEP 
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Taxa de Distorção Idade-Série no Ensino Fundamental Anos Finais - Rede Municipal 

- 2014 

 

Rede Municipal Ensino Fundamental - Anos Finais    

 

 

  6º Ano 7º Ano 8º Ano 9º Ano   

 

 

Até a Idade Ideal 35,4 41,5 47,7 54,9   

 

 

1 Anos Após Idade Ideal 24,6 24,8 27,7 26,9   

 

 

2 Anos Após Idade Ideal 20,8 20,5 15,5 11,9   

 

 

Mais de 2 Anos Após 19,2 13,2 9,1 6,3   

 

 

Fonte: MEC/INEP 
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ESTRATÉGIAS 

7.1) estabelecer e implantar diretrizes pedagógicas para a educação básica e a base 

nacional comum dos currículos, com direitos e objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento dos (as) alunos (as) para cada ano do ensino fundamental e médio, 

respeitada a diversidade regional, estadual e local; 

7.2) assegurar que: 

a) no quinto ano de vigência deste PME, pelo menos 70% (setenta por cento) dos (as) 

alunos (as) do ensino fundamental e do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de 

aprendizado em relação aos direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu 

ano de estudo, e 50% (cinquenta por cento), pelo menos, o nível desejável; 

b) no último ano de vigência deste PME, todos os (as) estudantes do ensino fundamental e 

do ensino médio tenham alcançado nível suficiente de aprendizado em relação aos direitos 

e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento de seu ano de estudo, e 80% (oitenta por 

cento), pelo menos, o nível desejável; 

7.3) organizar indicadores de avaliação institucional com base no perfil do alunado e do 

corpo de profissionais da educação, nas condições de infraestrutura das escolas, nos 
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recursos pedagógicos disponíveis, nas características da gestão e em outras dimensões 

relevantes, considerando as especificidades das modalidades de ensino; 

7.4) construir um indicador da qualidade educacional do município com base no 

desempenho dos estudantes nas áreas de leitura, escrita, cálculo e ciências; 

7.5) Induzir processo contínuo de autoavaliação das escolas de educação básica, por meio 

da constituição de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões a serem 

fortalecidas, destacando-se a elaboração de planejamento estratégico, a melhoria contínua 

da qualidade educacional, a formação continuada dos (as) profissionais da educação e o 

aprimoramento da gestão democrática; 

7.6) orientar e monitorar o preenchimento do Programa PDE Escola (PDDE interativo) ou 

outro programa equivalente, além de acompanhar a execução das ações e aplicação dos 

recursos nas escolas de educação básica; 

7.7) elaborar e executar o plano de ações articuladas (PAR) dando cumprimento às metas 

de qualidade estabelecidas para a educação básica pública e às estratégias de apoio técnico 

e financeiro voltadas à melhoria da gestão educacional, à formação de professores e 

professoras e profissionais de serviços e apoio escolares, à ampliação e ao 

desenvolvimento de recursos pedagógicos e à melhoria e expansão da infraestrutura física 

da rede escolar para o cumprimento das metas estabelecidas  no PME; 

7.8) acompanhar a prestação de assistência técnica financeira efetivada pelo MEC nos 

termos estabelecidos e conforme pactuação voluntária entre os entes, priorizando as 

unidades escolares com Ideb abaixo da média nacional; 

7.9) incentivar a participação das escolas nos processos de avaliação da qualidade da 

Educação Básica e utilizar os resultados das avaliações nacionais  nas redes de ensino 

estadual e municipal para a melhoria dos processos e das práticas pedagógicas; 

7.10) aplicar e desenvolver indicadores específicos de avaliação da qualidade da educação 

especial, bem como da qualidade da educação bilíngue para surdos; 

7.11) desenvolver políticas e ações das redes de ensino, de forma a buscar atingir as metas 

do Ideb, diminuindo a diferença entre as escolas com os menores índices e a média das 
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redes municipal e estadual, garantindo equidade da aprendizagem até o último ano de 

vigência do PME; 

7.12) acompanhar e divulgar bienalmente os resultados pedagógicos dos indicadores do 

sistema nacional de avaliação da educação básica (SAEB) e do Ideb, relativos às escolas, 

às redes públicas de educação básica e aos sistemas de ensino do Estado e do Município, 

assegurando a contextualização desses resultados, com relação a indicadores sociais 

relevantes, como os de nível socioeconômico das famílias dos (as) alunos (as), e a 

transparência e o acesso público às informações técnicas de concepção e operação do 

sistema de avaliação; 

7.13) melhorar o desempenho dos alunos da educação básica nas avaliações da 

aprendizagem no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes - PISA, tomado 

como instrumento externo de referência, internacionalmente reconhecido, de acordo com 

as seguintes projeções: 

7.14) incentivar o desenvolvimento, selecionar, certificar e divulgar tecnologias 

educacionais para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio e incentivar 

práticas pedagógicas inovadoras que assegurem a melhoria do fluxo escolar e a 

aprendizagem, assegurada a diversidade de métodos e propostas pedagógicas, com 

preferência para softwares livres e recursos educacionais abertos, bem como o 

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

7.15) universalizar, até o quinto ano de vigência deste PME, o acesso à rede mundial de 

computadores em banda larga de alta velocidade e triplicar, até o final da década, a relação 

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

utilização pedagógica das tecnologias da informação e da comunicação; 

7.16) apoiar técnica e financeiramente a gestão escolar mediante transferência direta de 

recursos financeiros à escola, garantindo a participação da comunidade escolar no 

planejamento e na aplicação dos recursos, visando à ampliação da transparência e ao 

efetivo desenvolvimento da gestão democrática; 

7.17) acompanhar e monitorar os programas  federais e ações de atendimento ao (à) aluno 

(a), em todas as etapas da educação básica, por meio de programas suplementares de 

material didático-escolar, alimentação e assistência à saúde; 
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7.18) assegurar a todas as escolas públicas de educação básica o acesso a energia elétrica, 

abastecimento de água tratada, esgotamento sanitário e manejo dos resíduos sólidos, 

garantir o acesso dos alunos a espaços para a prática esportiva, a bens culturais e artísticos 

e a equipamentos e laboratórios de ciências e, em cada edifício escolar, garantir a 

acessibilidade às pessoas com deficiência; 

7.19) aderir a programa nacional de reestruturação e aquisição de equipamentos para 

escolas públicas, visando à equalização regional das oportunidades educacionais; 

7.20) prover equipamentos e recursos tecnológicos digitais para a utilização pedagógica no 

ambiente escolar a todas as escolas públicas da educação básica, criando, inclusive, 

mecanismos para implementação das condições necessárias para a universalização das 

bibliotecas nas instituições educacionais, com acesso a redes digitais de computadores, 

inclusive à internet; 

7.21) monitorar e utilizar como referência, os parâmetros mínimos de qualidade dos 

serviços da Educação Básica, divulgados pelo MEC em relação à infraestrutura das 

escolas, recursos pedagógicos, entre outros insumos relevantes, bem como instrumento 

para adoção de medidas para a melhoria da qualidade do ensino nas redes públicas; 

7.22) informatizar integralmente a gestão das escolas públicas e das secretarias de 

educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como manter programa 

nacional de formação inicial e continuada para o pessoal técnico das secretarias de 

educação; 

7.23) estimular e fortalecer políticas de enfrentamento à violência na escola, inclusive pelo 

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

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

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

escolar dotado de segurança para a comunidade; 

7.24) implementar políticas de inclusão e permanência na escola para adolescentes e 

jovens que se encontram em regime de liberdade assistida e em situação de rua, 

assegurando os princípios da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e 

do Adolescente; 
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7.25) garantir, nos currículos escolares e projetos pedagógicos, conteúdos sobre a história e 

as culturas afro-brasileira e indígenas e implementar ações educacionais, nos termos das 

Leis nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, e nº 11.645, de 10 de março de 2008, assegurando 

a implementação das respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações 

colaborativas com fóruns de educação para a diversidade étnico-racial, conselhos 

escolares, equipes pedagógicas e a sociedade civil; 

7.26) mobilizar as famílias e setores da sociedade civil, articulando a educação formal com 

experiências de educação popular e cidadã, com os propósitos de que a educação seja 

assumida como responsabilidade de todos e de ampliar o controle social sobre o 

cumprimento das políticas públicas educacionais; 

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

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

esporte e cultura, possibilitando a criação de rede de apoio integral às famílias, como 

condição para a melhoria da qualidade educacional; 

7.28) ampliar, mediante articulação entre os órgãos responsáveis pelas áreas da saúde e da 

educação, o atendimento aos (às) estudantes da rede escolar pública de educação básica por 

meio de ações de prevenção, promoção e atenção à saúde; 

7.29) promover ações voltadas para a conscientização dos educandos do espaço ambiental 

e sua preservação, com o fortalecimento de programas visando a qualidade de vida da 

comunidade; 

7.30)  promover a inserção e o acompanhamento da proposta pedagógica escolar voltada à 

Educação Ambiental, junto aos Órgãos Federal, Estadual e Municipal, e visando a 

participação em certames de âmbito municipal, estadual e nacional; 

7.31) estabelecer ações efetivas especificamente voltadas para a promoção, prevenção, 

atenção e atendimento à saúde e à integridade física, mental e emocional dos (das) 

profissionais da educação, como condição para a melhoria da qualidade educacional; 

7.32) contribuir para a criação de sistema estadual de avaliação da educação básica, em 

articulação com o sistema nacional de avaliação, para orientar as políticas públicas e as 

práticas pedagógicas, com o fornecimento das informações às escolas e à sociedade; 
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7.33)  promover, com especial ênfase, em consonância com as diretrizes do Plano Nacional 

do Livro e da Leitura, a formação de leitores e leitoras e a capacitação de professores e 

professoras, bibliotecários e bibliotecárias e agentes da comunidade para atuar como 

mediadores e mediadoras da leitura, de acordo com a especificidade das diferentes etapas 

do desenvolvimento e da aprendizagem; 

7.34) aderir a programa nacional de formação de professores e professoras e de alunos e 

alunas para promover e consolidar política de preservação da memória nacional, estadual e 

municipal; 

7.35) promover a regulação da oferta da educação básica pela iniciativa privada, de forma 

a garantir a qualidade e o cumprimento da função social da educação; 

7.36) ampliar as políticas de estímulo às escolas que melhorarem o desempenho no Ideb, 

de modo a valorizar o mérito do corpo docente, da direção e da comunidade escolar. 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS E ELEVAÇÃO DA 

ESCOLARIDADE MÉDIA DA PO PULAÇÃO DE 18 A 29 ANOS 

Meta 8: 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 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 Educação de Jovens e adultos deve ser objeto de políticas públicas contundentes 

e imediatas, tendo em vista que o Brasil, apesar dos avanços conseguidos nessa área, 

possui milhões de brasileiros de 15 (quinze) anos e mais analfabetos. 

Datam do final da década de 1940 as primeiras iniciativas do governo brasileiro 

com relação à Educação de Jovens e Adultos – EJA, com a realização da Campanha de 

Educação de Adultos. Na década de 1960, surgiu uma nova visão do problema do 

analfabetismo que culminou em uma pedagogia de alfabetização de adultos, referenciada 

no educador Paulo Freire. 
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A tentativa mal sucedida de incorporação das orientações freireanas nos programas 

oficiais de alfabetização de adultos, mediante a criação do Movimento Brasileiro de 

Alfabetização – MOBRAL que, mesmo recebendo uma volumosa dotação de recursos 

provindos da loteria esportiva e de deduções do Imposto de Renda a partir da década de 

1970, tornou-se desacreditado nos meios políticos e educacionais. Foi extinto em 1985 e 

contribuiu para agravar os efeitos dos déficits do atendimento no Ensino Fundamental, ao 

longo dos anos, resultando num grande número de jovens e adultos que não tiveram acesso 

ou puderam concluir este nível de ensino.  

Por esta razão, a erradicação do analfabetismo preconizada na CF/88 é um desafio 

que demanda a integração das ações do poder público e a mobilização de recursos 

humanos e financeiros por parte dos governos e da sociedade.  

Conforme o inciso I do artigo 208 da Constituição Federal, o dever do Estado para 

com a educação será efetivado mediante a garantia de Ensino Fundamental obrigatório e 

gratuito, assegurada inclusive sua oferta para todos os que a ele não tiverem acesso na 

idade própria. A LDB, no artigo 37, determina que a Educação de Jovens e Adultos, será 

destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no Ensino 

Fundamental e Médio na idade própria.  

Assim, é atribuída ao poder público a responsabilidade de estimular e viabilizar o 

acesso e a permanência do trabalhador na escola, mediante ações integradas e 

complementares entre si, oferta de cursos gratuitos aos jovens e aos adultos, que não 

puderam efetuar os estudos na idade regular, proporcionando-lhes oportunidades 

educacionais apropriadas, consideradas as características do alunado, seus interesses, 

condições de vida e de trabalho, mediante cursos e exames. 

Os problemas relacionados à Educação de Jovens e Adultos não dizem respeito 

somente aos analfabetos ou de pouca escolaridade. Assegurar a permanência e garantir a 

continuidade dos estudos dos alunos de EJA já inseridos nos sistemas de ensino é, talvez 

hoje, o maior desafio a ser enfrentado. 

O portal do PNE mostra os seguintes percentuais para a meta 8: 
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Para a análise e reflexão da Educação de Jovens e Adultos no município de 

Aracaju, obteve-se como instrumento a informação relacionada à matrícula inicial dos 

jovens e adultos: 

Educação de Jovens e Adultos - Presencial "Fundamental" - Matrícula Inicial por                               

Dependência Administrativa 2010 a 2014 

        

 
Ano Total  

Dependência Administrativa 

 

 

Estadual  Federal Municipal  Privada 

 

 

2010 10.069 4.277 0 5.037 755 

 

 

2011 10.535 5.002 0 4.825 708 

 

 

2012 10.847 4.166 0 6.029 652 
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2013 9.954 3.846 0 5.296 812 

 

 

2014 8.162 3.267 0 4.265 630 

 

 

Fonte: MEC/INEP 

      

 

 

A distribuição de matrículas entre as redes mostra que a rede municipal detém a 

maior participação, com 52,3% das matrículas, a rede estadual apenas 40% e a rede 



90 

 

privada 7,7%. Observa-se ainda uma redução no número total de matrículas na EJA a partir 

de 2010. 

No tocante ao ensino médio, as matrículas estão distribuídas entre as redes estadual, 

federal e privada com as seguintes proporções: 77,4% na rede estadual, 20,6% na rede 

privada e 2% na rede federal. 

 

Educação de Jovens e Adultos - Presencial "Médio" - Matrícula Inicial por                                             

Dependência Administrativa 2010 a 2014 

        

 
Ano Total  

Dependência Administrativa 

 

 

Estadual  Federal Municipal  Privada 

 

 

2010 5.253 4.512 216 0 525 

 

 

2011 5.551 4.824 149 0 578 

 

 

2012 5.602 4.216 211 0 1.175 

 

 

2013 4.840 3.590 122 0 1.128 

 

 

2014 3.889 3.010 79 0 800 

 

 

Fonte: MEC/INEP 
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ESTRATÉGIAS 

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

acompanhamento pedagógico individualizado e para recuperação e progressão parcial, bem 

como priorizar estudantes com rendimento escolar defasado, considerando as 

especificidades dos segmentos populacionais considerados; 

8.2) implementar e fortalecer os  programas de educação de jovens, adultos e idosos para 

os segmentos populacionais considerados, que estejam fora da escola e com defasagem 

idade-série, associados a outras estratégias que garantam a continuidade da escolarização, 

após a alfabetização inicial; 

8.3) garantir acesso gratuito a exames de certificação da conclusão dos ensinos 

fundamental e médio; 

8.4) ampliar a oferta gratuita de educação profissional por intermédio de parcerias com as 

entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema 

sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado no sistema escolar público, para 

atendimento aos segmentos populacionais considerados; 

8.5) promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, a busca escolar 

ativa, assegurando o acompanhamento e monitoramento de acesso e permanência na 

escola, bem como identificar causas de afastamentos e baixa frequência, estabelecendo em 

regime de colaboração, de maneira a estimular a ampliação do atendimento desses alunos 

no sistema público regular de ensino; 

8.6) possibilitar a diversificação curricular na educação de jovens e adultos, integrando a 

formação à preparação para o mundo do trabalho, a inter-relação entre teoria e prática, 

abrangendo os eixos da ciência, do trabalho, da tecnologia e da cultura, de modo a adequar 

ao tempo e à organização do espaço pedagógico da escola. 

 

Meta 9: 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. 
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ESTRATÉGIAS 

9.1) assegurar a oferta gratuita da educação de jovens e adultos a todos os que não tiveram 

acesso à educação básica na idade própria, e implementar ações de alfabetização de jovens 

e adultos com garantia de continuidade da escolarização básica; 

9.2) realizar diagnóstico dos jovens e adultos com ensino fundamental e médio 

incompletos, para identificar a demanda ativa por vagas na educação de jovens e adultos; 

9.3) sensibilizar e mobilizar a comunidade em parceria com entidades governamentais e 

não governamentais, através de chamadas públicas, propagandas, campanhas, palestras e 

outros, de forma a incentivar os jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso ao Ensino 

Fundamental na idade própria, a ingressarem na Educação de Jovens e Adultos; 

9.4) realizar avaliação, por meio de exames específicos, que permita aferir o grau de 

alfabetização de jovens e adultos com mais de 15 (quinze) anos de idade; 

9.5) executar ações de atendimento ao (à) estudante da educação de jovens e adultos por 

meio de programas suplementares alimentação e saúde; 

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

médio, às pessoas privadas de liberdade em todos os estabelecimentos penais, 

assegurando-se formação específica dos professores e das professoras e implementação de 

diretrizes nacionais em regime de colaboração; 

9.7) apoiar e implementar projetos inovadores na educação de jovens e adultos que visem 

ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas desses (as) alunos 

(as); 

9.8) estabelecer mecanismos e incentivos que integrem os segmentos empregadores, 

públicos e privados, e os sistemas de ensino, para promover a compatibilização da jornada 

de trabalho dos empregados e das empregadas com a oferta das ações de alfabetização e de 

educação de jovens e adultos; 

9.9) implementar programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, 

direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os (as) 
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alunos (as) com deficiência, articulando os sistemas de ensino, a Rede Federal de 

Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as universidades, as cooperativas e as 

associações, por meio de ações de extensão desenvolvidas em centros vocacionais 

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

produtiva dessa população; 

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

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

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

de programas de valorização e compartilhamento dos conhecimentos e experiência dos 

idosos e à inclusão dos temas do envelhecimento e da velhice nas escolas. 

9.11) implementar programas de formação continuada aos professores da Educação de 

Jovens e Adultos na sua área de atuação com utilização das tecnologias, visando à 

melhoria da aprendizagem. 

9.12) assegurar através dos Projetos Pedagógicos das escolas que ofertam a Educação de 

Jovens e Adultos o atendimento às suas necessidades no que diz respeito à assiduidade, 

aprendizagem e continuidade dos estudos. 

 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS INTEGRADA À 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. 

Diversos esforços foram no Brasil nas duas últimas décadas que correspondem a 

movimentos e ações da sociedade civil e de governos de diversas esferas para garantir 

direitos sociais à população em situação de pobreza e marginalizada. Tais processos 

possuem marcos legais importantes como a Constituição Federal de 1988 e as legislações 

criadas em sequência nos anos 1990 para regulamentar e garantir direitos iguais à 

assistência (LOAS), à saúde (SUS), ao acesso universal à educação (LDB), às crianças e 

aos adolescentes (ECA). 
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  O art. 40 da LDB nº 9394/96 dispõe sobre a educação profissional e diz que ―a 

educação profissional será desenvolvida em articulação com o ensino regular ou por 

diferentes estratégias de educação continuada, em instituições especializadas ou no 

ambiente de trabalho‖. 

Neste contexto, foi criado o ProJovem, em 2005, tendo como eixos estratégicos a 

elevação da escolaridade, a qualificação profissional e a participação cidadã de jovens de 

18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos que não concluíram o ensino fundamental e que não 

trabalhavam. A partir de 2008, foi ampliada a abrangência para os jovens de 18 (dezoito) a 

29 (vinte e nove) anos, alfabetizados, que não concluíram o ensino fundamental, 

trabalhadores ou não.  

Atualmente, o programa passou a ser denominado Projovem Urbano, fazendo parte 

do Projovem Integrado em conjunto com outras políticas destinadas à população juvenil. 

Este programa assumiu uma postura de política emergencial — atendendo um segmento 

com necessidade de chegar ainda jovem ao ensino médio — e de caráter experimental — 

ao propor um currículo que trata de forma integrada a formação geral, a qualificação 

profissional e a participação cidadã. 

No município de Aracaju, o Projovem Urbano é ofertado pela rede municipal de 

ensino desde o ano de 2005. Em 2015, cerca de 1.700 jovens são atendidos pelo programa. 

O outro programa existente no município para os jovens e adultos é o PROEJA. O 

PROEJA tem como perspectiva a proposta de integração da educação profissional à 

educação básica, buscando a superação da dualidade trabalho manual e intelectual, 

assumindo o trabalho na sua perspectiva criadora e não alienante. Isto impõe a construção 

de respostas para diversos desafios, tais como o da formação do profissional, da 

organização curricular integrada, da utilização de metodologias e mecanismos de 

assistência que favoreçam a permanência e a aprendizagem do estudante, da falta de 

infraestrutura para oferta dos cursos, dentre outros. O programa é desenvolvido pelo 

Instituto Federal de Sergipe. 
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ESTRATÉGIAS 

10.1) manter programa nacional de educação de jovens e adultos voltado à conclusão do 

ensino fundamental e à formação profissional inicial, de forma a estimular a conclusão da 

educação básica; 

10.2) expandir as matrículas na educação de jovens e adultos, de modo a articular a 

formação inicial e continuada de trabalhadores com a educação profissional, objetivando a 

elevação do nível de escolaridade do trabalhador e da trabalhadora; 

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

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

adultos e considerando as especificidades das populações itinerantes e quilombolas, 

inclusive na modalidade de educação a distância; 

10.4) ampliar as oportunidades profissionais dos jovens e adultos com deficiência e baixo 

nível de escolaridade, por meio do acesso à educação de jovens e adultos articulada à 

educação profissional; 

10.5) fortalecer parcerias entre os Governos Federal e Estadual, visando a reestruturação e 

aquisição de equipamentos voltados à expansão e à melhoria da rede física de escolas 

públicas que atuam na Educação de Jovens e Adultos integrada à Educação Profissional, 

garantindo acessibilidade à pessoa com deficiência; 

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

formação básica e a preparação para o mundo do trabalho e estabelecendo inter-relações 

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

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

características desses alunos e alunas; 

10.7) fomentar a produção de material didático, o desenvolvimento de currículos e 

metodologias específicas, os instrumentos de avaliação, o acesso a equipamentos e 

laboratórios e a formação continuada de docentes das redes públicas que atuam na 

educação de jovens e adultos articulada à educação profissional; 

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

trabalhadoras articulada à educação de jovens e adultos, em regime de colaboração e com 
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apoio de entidades privadas de formação profissional vinculadas ao sistema sindical e de 

entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com deficiência, com atuação 

exclusiva na modalidade; 

10.9) aderir ao programa nacional de assistência ao estudante, compreendendo ações de 

assistência social, financeira e de apoio psicopedagógico que contribuam para garantir o 

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

adultos articulada à Educação Profissional. 

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

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

estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e das 

professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração; 

10.11) implementar mecanismos de reconhecimento de saberes dos jovens e adultos 

trabalhadores, a serem considerados na articulação curricular dos cursos de formação 

inicial e continuada e dos cursos técnicos de nível médio. 

 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

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. 

No Brasil, a educação profissional se organiza, tradicionalmente, em três níveis: 

formação inicial ou continuada, formação técnica e formação tecnológica. Durante os 

últimos anos, a educação inicial e a tecnológica sofreram poucas alterações em sua 

estrutura e finalidade. A formação inicial ou continuada sempre esteve mais vinculada ao 

mundo do trabalho e mais distante da estrutura principal do sistema educativo. Este 

primeiro nível se destina à qualificação inicial ou à requalificação de trabalhadores que 

estão empregados ou buscando um posto de trabalho, independentemente de sua 

escolarização formal. 

O nível de formação técnica, a partir de década de 1990, sofreu grandes 

transformações. Este nível tradicionalmente esteve associado à formação geral e se 
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destinava a alunos (idealmente com 15 anos) que tivessem concluído o ensino fundamental 

de 8 (oito) anos e que optassem por se profissionalizar no nível médio. Esses cursos 

técnicos médios, com duração de 3 (três) ou 4 (quatro) anos, e conferiam aos concluintes o 

diploma de técnico de nível médio e, ao mesmo tempo, permitiam que o jovem diplomado 

pudesse — em caso de ser essa sua opção — continuar os estudos em nível superior. 

No entanto, em 1997, uma reforma radical afetou esse nível de formação técnica. 

Todos os sistemas (federal, estaduais e privados) foram obrigados, por decreto federal, a 

oferecer apenas ensino técnico modular, excluindo-se desses módulos as disciplinas de 

formação geral. A conclusão de cada módulo pode dar ao aluno um certificado de 

conclusão desse módulo. O diploma de técnico de nível médio, todavia, só é concedido a 

quem termina o ensino médio regular (que pode ser cursado antes, depois ou 

concomitantemente ao ensino técnico modular). O objetivo claro dessa reforma foi 

flexibilizar a formação técnica de nível médio, aproximando-a das necessidades mais 

imediatas da produção. 

A partir de 2004, por decisão do governo federal, cada sistema (federal, estadual ou 

privado) pode optar por oferecer o ensino técnico integrado ao ensino médio ou continuar 

oferecendo apenas ensino técnico modular. 

No município de Aracaju, a oferta da educação profissional técnica de nível médio 

é feita: pela rede pública estadual; pela rede federal, através do Instituto Federal; pelos 

estabelecimentos mantidos exclusivamente pela iniciativa privada e pelo sistema S — 

Serviço Social da Indústria (Sesi), Serviço Social do Comércio (Sesc), Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (Senai), Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), 

Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Serviço Social do Transporte (Sest), 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Senat), Serviço Nacional de 

Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop) e Serviço de Apoio às  Micro e Pequenas 

Empresas (Sebrae).   

Seguem os dados referentes às matrículas no ensino médio profissionalizante em 

Aracaju: 
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Educação Profissional "Nível Técnico" - Matrícula Inicial por Dependência 

Administrativa                 2010 a 2014 

        
 Ano Total  

Dependência Administrativa 
 

 
Estadual  Federal Municipal  Privada 

 

 
2010 1.935 507 1.016 0 412 

 

 
2011 2.807 1.053 983 0 771 

 

 
2012 2.649 843 1.233 0 573 

 

 
2013 3.139 247 1.450 0 1.442 

 

 
2014 9.224 547 1.553 0 7.124 

 

 

Fonte: MEC/INEP 

       

 

Os dados apontam para um acentuado crescimento do número de matrículas em 

2013 e principalmente 2014. O crescimento foi motivado pela criação do Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) pelo Governo Federal com o 

objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta da educação profissional técnica 

de nível médio, presencial e a distância e de cursos e programas de formação inicial e 
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continuada ou qualificação profissional, em 2011, por meio da Lei nº 12.513, de 26 de 

outubro de 2011. Os cursos ofertados pelo programa são de três tipos: 

 técnico para quem concluiu o ensino médio, com duração mínima de um ano; 

 técnico para quem está matriculado no ensino médio, com duração mínima de um 

ano; 

 formação inicial e continuada ou qualificação profissional, para trabalhadores, 

estudantes de ensino médio e beneficiários de programas federais de transferência 

de renda, com duração mínima de dois meses. 

 

ESTRATÉGIAS 

11.1) expandir as matrículas de educação profissional técnica de nível médio na Rede 

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

responsabilidade dos Institutos na ordenação territorial, sua vinculação com arranjos 

produtivos, sociais e culturais locais e regionais; 

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

rede pública estadual de ensino; 

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

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

acesso à educação profissional pública e gratuita, assegurado padrão de qualidade; 

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

ensino médio regular, preservando-se seu caráter pedagógico integrado ao itinerário 

formativo do aluno, visando à formação de qualificações próprias da atividade profissional, 

à contextualização curricular e ao desenvolvimento da juventude; 

11.5) ampliar a oferta de programas de reconhecimento de saberes para fins de certificação 

profissional em nível técnico; 

11.6) firmar parcerias para a ampliação da oferta de matrículas gratuitas de educação 

profissional técnica de nível médio pelas entidades privadas de formação profissional 
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vinculadas ao sistema sindical e entidades sem fins lucrativos de atendimento à pessoa com 

deficiência, com atuação exclusiva na modalidade; 

11.7) ampliar o processo de integração da educação básica à educação profissional, bem 

como contribuir para o bom desenvolvimento dos cursos nas formas integrada, 

concomitante e subsequente ao ensino regular; 

11.8) adotar sistema de avaliação da qualidade da educação profissional técnica de nível 

médio das redes escolares públicas e privadas; 

11.9) expandir a oferta de educação profissional técnica de nível médio para as populações 

quilombolas, pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades ou superdotação; 

11.10) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos técnicos de nível médio 

na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica para 90% (noventa por 

cento) e elevar, nos cursos presenciais, a relação de alunos (as) por professor para 20 

(vinte); 

11.11) fomentar o investimento federal em programas de assistência estudantil e 

mecanismos de mobilidade acadêmica, visando a garantir as condições necessárias à 

permanência dos (as) estudantes e à conclusão dos cursos técnicos de nível médio; 

11.12) reduzir as desigualdades étnico-raciais no acesso e na permanência na educação 

profissional técnica de nível médio, inclusive mediante a adoção de políticas afirmativas, 

na forma da lei; 

 

ENSINO SUPERIOR 

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. 
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Segundo a Lei nº 9.394/96, a Educação Superior tem como uma de suas finalidades 

estimular o conhecimento dos problemas existentes, em especial, no contexto nacional e 

regional, bem como prestar serviços especializados à comunidade estabelecendo com ela 

uma relação de reciprocidade.  

Neste sentido, a finalidade precípua do Ensino Superior é realizar a formação de 

profissionais habilitados para atuarem nas diferentes áreas e campos de conhecimento, bem 

como intervirem frente aos problemas existentes nos distintos contextos e realidades em 

que se inserem.  

Sob esta perspectiva, fundamenta-se na defesa da indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa e extensão, já que o ensino não se sustenta apenas na apropriação do 

conhecimento produzido, mas também na sua reflexão e redimensionamento à realidade. 

Sendo assim, não tem solidez uma Educação Superior que não contemple simultaneamente 

a apropriação do conhecimento e a produção de novos conhecimentos. Da mesma forma, 

não tem utilidade a apropriação ou produção de um conhecimento, se este não puder ser 

revertido em benefícios sociais ou contribuir para a superação dos problemas de seu tempo. 

Mediante tal análise, torna-se evidente a relevância do acesso e da permanência em uma 

Educação Superior de qualidade, bem como sua integração com a comunidade local. 

No estado de Sergipe, o primeiro curso superior data de 1948, com a criação da 

Faculdade de Ciências Econômicas de Sergipe. Durante o Regime Militar, foi criada a 

Universidade Federal de Sergipe (UFS), única universidade do Estado até a criação da 

Universidade Tiradentes (UNIT).  

Dados do Censo da Educação Superior relativos ao ano de 2013 demonstram que 

havia em Aracaju 13 (treze) instituições de educação superior. Dados específicos 

relacionados às matrículas no município de Aracaju não foram possíveis, uma vez que as 

instituições de ensino superior localizadas nesta capital recebem alunos de todo o estado de 

Sergipe e de outras regiões do país. 

No tocante à educação superior no município de Aracaju, torna-se desejável a 

realização de parcerias, através da Secretaria Municipal da Educação e Secretaria de 

Estado da Educação, que atendam simultaneamente às necessidades de formação de novos 

profissionais no âmbito do Ensino Superior, mediante abertura de campo para a realização 
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de estágios supervisionados e programas de formação em serviço para os docentes da 

Educação Básica.  

Também são desejáveis parcerias que resultem na oferta de cursos de extensão e 

atualização visando ao atendimento das demandas do trabalho pedagógico dos diferentes 

níveis da Educação Básica, assim como a realização de cursos específicos de pós-

graduação lato e stricto-senso e/ou oferta de turmas/vagas nos mesmos aos docentes e 

demais profissionais que atuam na rede municipal, como estratégia de fortalecimento dos 

programas de formação continuada e em serviço, bem como de alcance das metas de 

titulação legalmente estipulada para os mesmos.  

 

ESTRATÉGIAS 

12.1) otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das 

instituições públicas de educação superior, mediante ações planejadas e coordenadas, de 

forma a ampliar o acesso à graduação; 

12.2) ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão da rede federal de educação 

superior, da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica e do sistema 

Universidade Aberta do Brasil, considerando a densidade populacional, a oferta de vagas 

públicas em relação à população na idade de referência e observadas as características 

regionais; 

12.3) firmar parcerias com as empresas públicas e privadas, Secretarias de Educação 

conselhos profissionais, associações científicas e polos científicos, através de convênios 

objetivando ofertar cursos técnicos profissionais e tecnólogos para capacitação e 

certificação dos profissionais não habilitados atendendo às demandas de empresas, órgãos 

públicos e mercado; 

12.4) garantir a oferta de educação superior pública e gratuita prioritariamente para a 

formação de professores e professoras para a educação básica, sobretudo nas áreas de 

ciências e matemática, bem como para atender ao déficit de profissionais em áreas 

específicas; 
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12.5) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais 

nas universidades públicas para 90% (noventa por cento) e ofertar, no mínimo, um terço 

das vagas em cursos noturnos e elevar a relação de estudantes por professor (a) para 18 

(dezoito), mediante estratégias de aproveitamento de créditos e inovações acadêmicas que 

valorizem a aquisição de competências de nível superior; 

12.6) assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos curriculares exigidos 

para a graduação em programas e projetos de extensão universitária, orientando sua ação, 

prioritariamente, para áreas de grande pertinência social; 

12.7) ampliar a oferta de estágio, sob responsabilidade da IES (instituição de ensino 

superior), como parte da formação na educação superior através de parcerias com 

instituições públicas e privadas; 

12.8) ampliar, sob responsabilidade da IES, a participação proporcional de grupos 

historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a adoção de 

políticas afirmativas, na forma da lei; 

12.9) garantir, sob responsabilidade da IES, condições de acessibilidade nas instituições de 

educação superior, na forma da legislação; 

12.10) fomentar, através de iniciativa da IES, estudos e pesquisas que analisem a 

necessidade de articulação entre formação, currículo, pesquisa e mundo do trabalho, 

considerando as necessidades econômicas, sociais e culturais do País; 

12.11) consolidar e ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e 

docente em cursos de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional, 

tendo em vista o enriquecimento da formação de nível superior; 

12.12) mapear a demanda e fomentar a oferta de formação de pessoal de nível superior, 

através de ações das IES, destacadamente a que se refere à formação nas áreas de ciências 

e matemática, considerando as necessidades do desenvolvimento do País, a inovação 

tecnológica e a melhoria da qualidade da educação básica; 

12.13) institucionalizar programa de composição de acervo digital de referências 

bibliográficas e audiovisuais para os cursos de graduação, assegurada a acessibilidade às 

pessoas com deficiência; 
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12.14) garantir, sob responsabilidade das IES, mecanismos para ocupar as vagas ociosas na 

educação superior. 

 

Meta 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. 

 

ESTRATÉGIAS 

13.1) efetivar, sob responsabilidade das IES, processo contínuo de autoavaliação das 

instituições de educação superior, fortalecendo a participação das comissões próprias de 

avaliação, bem como a aplicação de instrumentos de avaliação que orientem as dimensões 

a serem fortalecidas, destacando-se a qualificação e a dedicação do corpo docente; 

13.2) promover a melhoria da qualidade dos cursos de pedagogia e licenciaturas, por meio 

da aplicação de instrumento próprio de avaliação aprovado pela Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - CONAES, integrando-os às demandas e necessidades 

das redes de educação básica, de modo a permitir aos graduandos a aquisição das 

qualificações necessárias a conduzir o processo pedagógico de seus futuros alunos (as), 

combinando formação geral e específica com a prática didática, além da educação para as 

relações étnico-raciais, a diversidade e as necessidades das pessoas com deficiência; 

13.3) elevar, através de ações articuladas, o padrão de qualidade das universidades, 

direcionando sua atividade, de modo que realizem, efetivamente, pesquisa 

institucionalizada, articulada a programas de pós-graduação stricto sensu; 

13.4) elevar gradualmente a taxa de conclusão média dos cursos de graduação presenciais 

nas universidades públicas, de modo a atingir 90% (noventa por cento) e, nas instituições 

privadas, 75% (setenta e cinco por cento), em 2020, e fomentar a melhoria dos resultados 

de aprendizagem, de modo que, em 5 (cinco) anos, pelo menos 60% (sessenta por cento) 

dos estudantes apresentem desempenho positivo igual ou superior a 60% (sessenta por 

cento) no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - ENADE e, no último ano de 
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vigência, pelo menos 75% (setenta e cinco por cento) dos estudantes obtenham 

desempenho positivo igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) nesse exame, em 

cada área de formação profissional; 

13.5) promover a formação inicial e continuada dos (as) profissionais técnico-

administrativos da educação superior. 

 

Meta 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. 

 

ESTRATÉGIAS 

14.1) estimular a integração e a atuação articulada entre a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES e as agências estaduais de 

fomento à pesquisa; 

14.2) colaborar com as IES para a expansão da oferta de cursos de pós-graduação stricto 

sensu, utilizando inclusive metodologias, recursos e tecnologias de educação a distância; 

14.3) implementar ações para reduzir as desigualdades étnico-raciais e regionais e para 

favorecer o acesso das comunidades quilombolas a programas de mestrado e doutorado; 

14.4) ampliar a oferta de programas de pós-graduação stricto sensu, especialmente os de 

doutorado nas instituições superiores públicas; 

14.5) manter e expandir, sob responsabilidade das IES, programa de acervo digital de 

referências bibliográficas para os cursos de pós-graduação, assegurada a acessibilidade às 

pessoas com deficiência; 

14.6) estimular a participação das mulheres nos cursos de pós-graduação stricto sensu, em 

particular aqueles ligados às áreas de Engenharia, Matemática, Física, Química, 

Informática e outros no campo das ciências; 
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14.7) planejar, por meio de ações articuladas das IES, a consolidação de programas, 

projetos e ações que objetivem a internacionalização da pesquisa e da pós-graduação 

brasileiras, incentivando a atuação em rede e o fortalecimento de grupos de pesquisa; 

14.8) incentivar a pesquisa científica e de inovação e promover a formação de recursos 

humanos que valorizem a diversidade regional, bem como a gestão de recursos hídricos no 

semiárido para mitigação dos efeitos da seca e geração de emprego e renda na região; 

14.9) estimular a pesquisa aplicada, no âmbito das IES e das ICTs (Institutos de Ciência e 

Tecnologia), de modo a incrementar a inovação e a produção e registro de patentes; 

14.10) promover o intercâmbio científico e tecnológico, nacional e internacional, entre as 

instituições de ensino, pesquisa e extensão. 

 

FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 

Meta 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 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. 

A valorização dos profissionais da educação é um elemento essencial para a 

melhoria da qualidade da educação. Esta somente pode ser obtida mediante uma política 

global que incida simultaneamente sobre a formação inicial e continuada, as condições de 

trabalho, salário e plano de carreira.  

Se por um lado é necessário repensar a formação docente, em vista dos desafios e 

demandas que a realidade nos coloca e que requerem profissionais cada vez qualificados e 

continuamente atualizados, por outro a articulação entre os sistemas de ensino e as IES é 

fundamental para atualizar, modernizar e melhorar os cursos de formação para o 

magistério, em especial, as licenciaturas.  



107 

 

O quadro geral de profissionais da rede municipal de ensino de Aracaju apresenta 

os seguintes dados gerais: 

 

 

No âmbito da rede municipal de ensino de Aracaju, o Estatuto do Magistério (Lei nº 

1.350, de 20 de janeiro de 1988) foi aprovado anteriormente à Constituição Federal de 

1988 e à Lei de Diretrizes e Bases - LDB (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996). Do 

Estatuto do Magistério, destaca-se o art. 71, não pela disposição de inconformidade 

constitucional, mas porque pode onerar o cumprimento da função docente frente à gestão 

do cumprimento curricular. Destaca-se também a questão da interação professor/ aluno no 

desenvolvimento das práticas didático-pedagógicas relevantes para os resultados positivos 

do ensino e aprendizagem dos alunos: 

Art. 71 – Os professores cumprirão 50% do regime de trabalho em 

regência de classe (g. n.), 12,5% à disposição das unidades de 

ensino ou da Secretaria da Educação do Município para estudos 

sistemáticos; e os 37,5% restantes em atividades extraclasse.  
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§ 1º - As horas à disposição das Unidades de Ensino ou da 

Secretaria da Educação do Município para estudos sistemáticos 

deverão ser preenchidas com as seguintes atividades: Seminário, 

Simpósio, Encontros, Reuniões, Cursos e Atividades 

sistematizadas ligadas ao processo de ensino-aprendizagem.  

§ 2º - Quando aplicado o percentual de 50% (cinquenta por cento) 

resultar fração de hora, esta compreenderá o inteiro seguinte, se 

igual a 30 (trinta) minutos, e desprezada, se inferior.  

§ 3º - Preferencialmente, a carga horária até 125 (cento e vinte e 

cinco) horas mensais será cumprida em um só turno.  

§ 4º - A hora-aula compreenderá 50 (cinquenta) minutos de 

atividades e 10 (dez) minutos de intervalo para descanso.  

§ 5º - A tarefa mensal do ocupante de cargo do Magistério será 

calculada à razão de 05 (cinco) semanas. 

 

Tal distribuição das horas da jornada docente é a responsável em grande parte pela 

necessidade de contratação de professores substitutos, ora em andamento. Isto porque os 

docentes cumprem a sua carga horária com alunos de acordo com sua própria organização 

e planejamento, ou seja, na falta de cumprimento da carga horária da classe, outro docente 

deve substituí-lo. 

A Lei Complementar Municipal nº 51, de 28 de dezembro de 2001, que institui o 

Plano de Carreira do quadro do magistério em seu art. 43, extingue para os ingressantes, a 

partir de sua vigência, o direito a essa redução progressiva nos seguintes termos: 

Art. 43 - Fica extinto o direito à redução progressiva de carga 

horária definitiva mensal de trabalho, para os ingressos na carreira 

do Magistério Público Municipal a partir da vigência desta Lei, 

sendo assegurado ao atual ocupante de cargo do Magistério 

Público Municipal o direito previsto nos artigos 254 e 255 da Lei 

nº 1.350/88. 

Entretanto, a referida lei manteve as regras da jornada de trabalho docente nos 

mesmos 50% (cinquenta por cento) para horas efetivamente prestadas com alunos, 

enquanto a Lei Municipal nº 11.738/2008 em plena vigência, define que 2/3 (dois terços) 

da jornada do docente deve ser dedicada efetivamente ao ensino direto com alunos. 
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Tendo em vista que a qualificação dos profissionais da educação é hoje um dos 

maiores desafios da educação brasileira, a formação destes profissionais deve ser 

fortalecida, principalmente, mediante parcerias com instituições de ensino superior 

localizadas no município e nas proximidades.  

Nesse sentido, entende-se que a formação continuada é uma estratégia essencial 

para a busca permanente de melhoria da qualidade da educação, que tem como finalidade 

precípua o aprimoramento dos saberes docentes, a reflexão sobre a prática educacional e o 
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aperfeiçoamento técnico, ético e político dos profissionais que integram o sistema 

educacional;  

Por esta razão, a formação continuada deverá ser viabilizada pela Secretaria 

Municipal de Educação, mediante a manutenção, implantação e adesão a projetos e 

programas que possam contribuir para este fim. 

A formação continuada dos professores tem sido um desafio histórico em nosso 

país. Desde final do século XIX, a pauta faz-se presente nas produções teórico-pedagógicas 

dos intelectuais que refletiam sobre o panorama educacional brasileiro. Em Sergipe, foi o 

próprio Imperador Pedro II que registrou em seu diário a lamentável situação da escola e 

do professor. Nas primeiras décadas do século XX, os Pioneiros da Educação Nova 

reclamavam a necessidade de investir na formação inicial e continuada dos professores 

como requisito imprescindível à expansão e melhoria do ensino.  

Na década de 1950, o professor Nunes Mendonça lastimava a situação precária 

dos professores sergipanos; seja pela falta de formação, seja pela baixa qualidade da 

formação inicial. O ―Simpósio sobre os Problemas Aracajuanos‖, promovido pelo 

candidato e depois prefeito de Aracaju, José Conrado de Araújo (1959-1963), do qual 

participaram reconhecidos profissionais da educação sergipana, também registrava a 

necessidade de investimento na formação continuada dos professores da rede municipal. 

Enfim, o problema ocupou e continua a ocupar lugar de destaque na produção de 

intelectuais da educação e na agenda de gestores públicos, instituições de ensino superior e 

movimentos sindicais docentes.  

Nos anos 1990, a formação docente adquiriu valor estratégico nas reformas 

educacionais promovidas pelo governo federal. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional – LDBEN nº 9.394/96 destaca o papel da formação em serviço e delega aos 

sistemas de ensino a responsabilidade pela valorização dos profissionais da educação 

através do aperfeiçoamento profissional continuado (artigos 61 a 67). Segundo Torres 

(1998), uma pesquisa encomendada pelo Banco Mundial na década de 1980 constatou 

problemas na formação inicial do magistério; a solução apontada como mais rápida e 

menos onerosa foi investir na formação continuada. Em 2003, o Ministério da Educação 

instituiu a Rede Nacional de Formação Continuada de Professores da Educação Básica, um 

programa que se estende por todo o país, com oferta de cursos nas diversas áreas, em 

parceria com universidades e centros de pesquisa.  
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Os anos 1960 marcaram o início de uma política de formação contínua mais 

sistematizada na Rede de Municipal de Ensino de Aracaju; naquela década, houve a 

formação de supervisores escolares através de programa federal ofertado pela CADES – 

Campanha de Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário, em que professoras 

primárias fizeram curso de licenciatura curta na cidade de Recife - PE. Grandes encontros 

de planejamento escolar anual, conduzidos por técnicos e profissionais renomados, 

constituíram a política de formação no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. Desde 

então, ações de formação contínua vêm se estendendo ao longo dos anos em atendimento 

às políticas educacionais dos sucessivos gestores.   

Isso posto, o foco deste artigo não é a política de formação continuada da SEMED 

como um todo, mas sim apenas uma parte dela, aquela concentrada no ―Programa Hora de 

Estudo‖, assim considerada na definição de Garcia (1995):    

o conjunto de atividades desenvolvidas pelos professores em exercício 

com objetivo formativo, realizadas individualmente ou em grupo, 

visando tanto ao desenvolvimento pessoal como ao profissional, na 

direção de prepará-los para a realização de suas atuais tarefas ou 

outras novas que se coloquem. 

Entre nós, o tema do direito à formação continuada figurou na pauta sindical no 

final da década de 1980, quando os professores conquistaram a redução da jornada de 

trabalho em sala de aula de 30 (trinta) para 20 (vinte) horas acrescidas de cinco horas 

semanais para estudos e planejamento coletivos. A principal tese defendida por uma 

parcela da liderança sindical era a melhoria da qualidade do ensino pela ampliação do 

tempo ―extraclasse‖ do professor. Contratado para uma jornada de 40 (quarenta) horas 

semanais, o mestre teria 20 (vinte) horas em sala de aula e um expediente (5 horas) para se 

reunir com seus pares para estudar, trocar ideias e experiências e planejar conjuntamente 

seu trabalho pedagógico, já que o tempo individual (horas de ―coordenação‖) estava 

garantido nas 15 (quinze) horas livres. À Secretaria da Educação caberia providenciar as 

condições para que os professores pudessem empregar as 5 (cinco) horas em eventos de 

formação continuada, com encontros por segmentos (disciplina, área de estudo, 

modalidade de ensino, séries/anos, etc.) e oferta de cursos, palestras, seminários, etc. Desse 

modo, em 1988, o magistério municipal conquistou o que ainda é um sonho para boa parte 

da categoria docente da educação básica brasileira (Lei nº 1.350/88, art. 71). 
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 Cabe esclarecer, contudo, que, para outra parcela das lideranças sindicais, a 

conquista foi tão somente salarial, pois, não obtendo o reajuste pleiteado, a redução de 

tempo em sala de aula de 30 (trinta) para 20 (vinte) horas incidia diretamente numa melhor 

remuneração total, inclusive com possibilidades de ampliação dos ganhos individuais 

através de outra ocupação, já que agora todos teriam apenas um turno de trabalho na rede. 

Aliás, foi este o discurso que mais aplacou os ímpetos dos grevistas mais aguerridos; que 

ninguém ficasse receoso: a Secretaria não teria capacidade de organizar o aproveitamento 

dessas ―horas de estudo‖ para todos os mais de 1.700 (mil e setecentos) professores.   

Em 1991, a Secretaria da Educação estruturou o que chamou de ―Programa Horas 

de Estudo – PHE‖, alugando um imóvel, adaptando-o para acolher os professores e 

estabelecendo um calendário de encontros e temáticas, sob a coordenação da Diretoria de 

Ensino. Os grupos foram formados a partir das áreas/disciplinas de atuação, com destaque 

para os professores que atuavam na primeira fase do Ensino Fundamental; para esses, os 

encontros priorizaram o tema da alfabetização e do letramento. Assim, essa gestão (1989-

1992) teve o mérito de ter iniciado e mantido os encontros de ―hora de estudo‖, inclusive 

contratando consultores e mobilizando seus técnicos e professores para a elaboração da 

―Proposta Curricular Elaborada Coletivamente para a Rede de Ensino Público e Gratuito 

de Aracaju: elementos de uma trajetória‖. O documento, lançado no último dia útil de 

dezembro de 1992, infelizmente, acabou sendo engavetado pelas administrações seguintes. 

Em outubro de 1995, foi inaugurado o Centro Municipal de Aperfeiçoamento de 

Recursos Humanos ―Professor Fernando Lins de Carvalho‖; um prédio de dois 

pavimentos, com quatro salas de aula, pátio interno, cozinha e auditório, além dos espaços 

reservados à administração.  

 

ESTRATÉGIAS 

15.1) atuar, conjuntamente, com base em plano estratégico que apresente diagnóstico das 

necessidades de formação de profissionais da educação e da capacidade de atendimento, 

por parte de instituições públicas e comunitárias de educação superior existentes nos 

Estados, Distrito Federal e Municípios, e defina obrigações recíprocas entre os partícipes; 

15.2) apoiar e divulgar o financiamento estudantil a estudantes matriculados em cursos de 

licenciatura com avaliação positiva pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
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Superior - SINAES, na forma da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, inclusive a 

amortização do saldo devedor pela docência efetiva na rede pública de educação básica; 

15.3) ampliar programa permanente de iniciação à docência a estudantes matriculados em 

cursos de licenciatura, a fim de aprimorar a formação de profissionais para atuar no 

magistério da educação básica; 

15.4) consolidar e ampliar plataforma eletrônica para organizar a oferta e as matrículas em 

cursos de formação inicial e continuada de profissionais da educação, bem como para 

divulgar e atualizar seus currículos eletrônicos; 

15.5) implementar programas específicos para formação de profissionais da educação para 

as escolas de comunidades quilombolas e para a educação especial; 

15.6) promover a reforma curricular dos cursos de licenciatura e estimular a renovação 

pedagógica, de forma a assegurar o foco no aprendizado do (a) aluno (a), dividindo a carga 

horária em formação geral, formação na área do saber e didática específica e incorporando 

as modernas tecnologias de informação e comunicação, em articulação com a base 

nacional comum dos currículos da educação básica; 

15.7) garantir, por meio das funções de avaliação, regulação e supervisão da educação 

superior, a plena implementação das respectivas diretrizes curriculares; 

15.8) valorizar as práticas de ensino e os estágios nos cursos de formação de nível médio e 

superior dos profissionais da educação, visando ao trabalho sistemático de articulação entre 

a formação acadêmica e as demandas da educação básica; 

15.9) implementar cursos e programas especiais para assegurar formação específica na 

educação superior, nas respectivas áreas de atuação, aos docentes com formação de nível 

médio na modalidade normal, não licenciados ou licenciados em área diversa da de atuação 

docente, em efetivo exercício; 

15.10) fomentar a oferta de cursos técnicos de nível médio e tecnológicos de nível superior 

destinados à formação, nas respectivas áreas de atuação, dos (as) profissionais da educação 

de outros segmentos que não os do magistério; 

15.11) contribuir para a implantação e implementar no âmbito do município, no prazo de 1 

(um) ano de vigência do desta Lei, política nacional de formação continuada para os (as) 
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profissionais da educação de outros segmentos que não os do magistério, construída em 

regime de colaboração entre os entes federados; 

15.12) aderir a programa de concessão de bolsas de estudos para que os professores de 

idiomas das escolas públicas de educação básica realizem estudos de imersão e 

aperfeiçoamento nos países que tenham como idioma nativo as línguas que lecionem; 

 

Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta 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. 

ESTRATÉGIAS 

16.1) realizar, em regime de colaboração, o planejamento estratégico para 

dimensionamento da demanda por formação continuada e fomentar a respectiva oferta por 

parte das instituições públicas de educação superior, de forma orgânica e articulada às 

políticas de formação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios; 

16.2) expandir programa de composição de acervo de obras didáticas, paradidáticas e de 

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

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

disponibilizados para os professores e as professoras da rede pública de educação básica, 

favorecendo a construção do conhecimento e a valorização da cultura da investigação; 

16.3) ampliar e consolidar portal eletrônico para subsidiar a atuação dos professores e das 

professoras da educação básica, disponibilizando gratuitamente materiais didáticos e 

pedagógicos suplementares, inclusive aqueles com formato acessível; 

16.4) Garantir a formação continuada dos professores e dos demais trabalhadores de 

educação que atuam nas unidades escolares nas suas áreas de atuação através de convênios 

firmados com universidades públicas; 

16.5) fortalecer a formação dos professores e das professoras das escolas públicas de 

educação básica, por meio da implementação das ações do Plano Nacional do Livro e 



115 

 

Leitura e da instituição de programa nacional de disponibilização de recursos para acesso a 

bens culturais pelo magistério público. 

16.6) garantir aos professores da educação básica licença remunerada para estudos em 

programas de pós-graduação stricto sensu, através de convênios com as instituições 

públicas de ensino superior, em consonância com a legislação vigente; 

16.7) garantir, de forma permanente, formação continuada, presencial e/ou a distância, aos 

profissionais da educação, oferecendo-lhes cursos de aperfeiçoamento e atualização, 

inclusive nas novas tecnologias da informação e da comunicação; 

16.8) promover e garantir, em parceria com as IES, formação continuada de professores 

para atuarem no atendimento educacional especializado. 

 

Meta 17: valorizar os (as) profissionais do magistério das redes públicas de educação 

básica de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos (as) demais profissionais 

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

ESTRATÉGIAS 

17.1) participar, juntamente com a representação da União, dos Estados, do Distrito 

Federal, dos Municípios e dos trabalhadores da educação, de fórum permanente para 

acompanhamento da atualização progressiva do valor do piso salarial nacional para os 

profissionais do magistério público da educação básica; 

17.2) implementar, do Município, Plano de Carreira para os (as) profissionais do 

magistério das redes públicas de educação básica, observados os critérios estabelecidos na 

Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, com implantação gradual do cumprimento da 

jornada de trabalho em um único estabelecimento escolar; 

17.3) mobilizar os segmentos políticos e a sociedade para a ampliação da assistência 

financeira específica da União aos entes federados para implementação de políticas de 

valorização dos (as) profissionais do magistério, em particular o piso salarial nacional 

profissional. 
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Meta 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. 

ESTRATÉGIAS 

18.1) aperfeiçoar o processo de acompanhamento, nas redes públicas de educação básica, 

dos profissionais iniciantes, supervisionados por equipe de profissionais experientes, a fim 

de fundamentar, com base em avaliação documentada, a decisão pela efetivação após o 

estágio probatório e oferecer, durante esse período, curso de aprofundamento de estudos na 

área de atuação do professor, com destaque para os conteúdos a serem ensinados e as 

metodologias de ensino de cada disciplina; 

18.2) realizar anualmente, a partir do primeiro ano de vigência deste PME, por iniciativa 

da Secretaria de Educação, em regime de colaboração, o censo dos (as) profissionais da 

educação básica de outros segmentos que não os do magistério; 

18.3) garantir, nos Planos de Carreira dos profissionais da educação do Estado, e do 

Município, licenças remuneradas e incentivos para qualificação profissional, inclusive em 

nível de pós-graduação stricto sensu; 

18.4) estimular a existência de comissões permanentes de profissionais da educação de 

todos os sistemas de ensino para subsidiar os órgãos competentes na elaboração, 

reestruturação e implementação dos planos de Carreira. 

 

GESTÃO DEMOCRÁTICA 

META 19: assegurar condições, para a continuidade e o fortalecimento 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 
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recursos e apoio técnico do Município e através de regime de colaboração com o 

Estado e a União. 

A sociedade contemporânea é perpassada por grandes contradições e complexidade. 

Tal situação demanda que os cidadãos tenham cada vez mais acesso às informações e 

consciência de sua condição de ―ser‖ histórico e social. Por sua vez, a educação tem uma 

contribuição significativa a dar para o processo de constituição dos sujeitos, na medida em 

que é pela apropriação do conhecimento produzido pela humanidade e utilização deste para 

a reflexão das contradições do seu tempo que o homem toma consciência de sua 

importância e da necessidade de se inserir no movimento em busca da transformação 

social.  

Favorável à melhoria da qualidade da educação, a redemocratização da sociedade 

brasileira, a partir de meados da década de 1980, resultou em mudanças legais que exigem, 

cada vez mais, o redirecionamento das políticas educacionais e a reflexão das 

responsabilidades e competências dos diferentes níveis governamentais para com a 

democratização da educação nacional e aprimoramento de sua qualidade.  

Ocupa papel fundamental neste processo a reflexão sobre a democratização da 

gestão do ensino público, preconizada na CF/88 e referendada na LDB/96 e no PNE/2001.  

Em decorrência, tem-se intensificado, nas últimas décadas, a demanda pela 

mudança e inovação dos mecanismos de gestão nas instituições educacionais, mediante a 

ampliação dos canais de comunicação, participação, tomada de decisões e avaliação, 

visando aliar ensino e aprendizagem de forma mais eficaz. 

Na rede municipal de Aracaju, a gestão democrática está pautada na Lei Municipal 

nº 121/2013, que dispõe sobre a gestão democrática das unidades escolares da rede 

municipal de ensino. Esta invoca princípios: do art. 206, inc. 6 da Constituição Federal; do 

art. 215, inc. VI da Constituição Estadual; do art. 3º, inc. VIII da Lei nº 9.394/1996 da Lei 

de Diretrizes e Bases; e dos artigos 297, inc. VI e 314 da Lei Orgânica do Município para 

fins de operacionalização da autonomia da escola na sua gestão administrativa, financeira e 

pedagógica. Tal autonomia é exercida em sintonia com o sistema municipal de educação.  

 A participação da comunidade escolar nos processos decisórios por meio dos 

órgãos colegiados respeita a livre organização das diferentes categorias que integram a 
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referida comunidade, ou seja, a que a escola atende diretamente: pais ou responsáveis pelos 

alunos matriculados e frequentes, os próprios alunos nessa condição, profissionais da 

educação que cumprem atividades e atribuições na escola conforme cargo/função e ainda 

representantes da Secretaria Municipal da Educação.   

  A Lei dispõe, como em regulamento, sobre a direção escolar e as formas de 

designação, das unidades de suporte à direção — a coordenadoria pedagógica e a secretaria 

escolar explicitando suas atribuições, quantidade e formas de designação. Dispõe também 

sobre os conselhos escolares, sua natureza e competências; sua composição com seis 

membros representativos da comunidade escolar, formas de designação e motivos para 

vacância.  

 A autoridade para designar os membros do conselho é o Secretário Municipal de 

Educação. Para dar conformidade à escolha da direção escolar, o processo ocorre em três 

fases: 

1. Certificação: inicia-se com a oferta pela Secretaria Municipal de curso 

específico de Gestão Escolar aos profissionais do magistério, de programação 

específica para formação da equipe diretiva da escola e realizado a cada 2 (dois) 

anos. A certificação compõe-se, além do curso obrigatório, de um exame a que o 

profissional do magistério se submete. Nesse exame, o candidato deve comprovar 

pelo menos 70% de aproveitamento para tornar-se apto a passar para a fase 

seguinte ao processo de escolha da direção escolar. 

2. Eleição: após certificação, o profissional do magistério fica habilitado a 

concorrer à eleição para funções de direção escolar. A eleição é de competência do 

conselho de escola e privilegia os profissionais da própria escola.  

3. Designação: após a homologação do resultado da eleição, cabe ao Secretário de 

Educação designar os eleitos por meio de Portaria de Designação. 

 Uma condição para a designação do Diretor e do Diretor Adjunto é a celebração do 

Pacto de Gestão entre estes e a SEMED. O Pacto de Gestão é um documento essencial para 

o alinhamento dos projetos político-pedagógico das escolas com as diretrizes e índices de 

desempenho educacional aferidos em âmbito municipal e/ ou federal. O alinhamento 

promove ainda, no âmbito da SEMED/Escola, o alcance de metas corporativas — no 
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âmbito estratégico e de metas operacionais — no âmbito gerencial e operacional do 

processo de  ensino  e  da aprendizagem que se traduzem em efetividade de autonomia da 

gestão escolar.    

 Os recursos orçamentários e financeiros para cumprimento do Pacto de Gestão 

estão estabelecidos e previstos no orçamento da SEMED e também dos Programas 

Federais de Transferência de Recursos Financeiros diretamente às escolas públicas como: 

Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE; Programa Mais Educação; Relação Escola 

Comunidade; Escola Acessível; Atleta na Escola; Escola Sustentável; e do Programa de 

Repasse de Recursos Financeiros às unidades escolares - PREFIN, financiado com 

recursos da Secretaria Municipal da Educação.  

 

ESTRATÉGIAS 

19.1) firmar acordo para o repasse de transferências voluntárias da União para o Município 

e Estado na área de Educação, de modo a assegurar o cumprimento da legislação de Gestão 

Democrática para a nomeação da direção escolar observando os critérios técnicos de 

mérito e desempenho, bem como a participação da comunidade escolar; 

19.2) estimular a participação nos programas de formação aos (às) conselheiros (as) dos 

conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação 

escolar, e de outros e aos (às) representantes educacionais em demais conselhos de 

acompanhamento de políticas públicas; 

19.3) garantir ao conselho de acompanhamento e controle social do Fundeb, aos conselhos 

de alimentação escolar, aos conselhos escolares e conselhos de educação, recursos 

financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para visitas à rede 

escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções; 

19.4) constituir Fórum Municipal de Educação, com o intuito de coordenar as conferências 

municipais, bem como efetuar o acompanhamento da execução deste PME; 

19.5) estimular, na rede municipal de ensino, a constituição e o fortalecimento de grêmios 

estudantis e associações de pais, assegurando  condições de funcionamento nas escolas e 
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fomentando a sua articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das 

respectivas representações; 

19.6) fortalecer os conselhos escolares e o conselho municipal de educação, como 

instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por 

meio de adesão aos programas de formação de conselheiros, assegurando condições de 

funcionamento autônomo; 

19.7) estimular a participação e a consulta de profissionais da educação, alunos (as) e seus 

familiares na formulação dos projetos político-pedagógicos, currículos escolares, planos de 

gestão escolar e regimentos escolares, assegurando a participação dos pais na avaliação de 

docentes e gestores escolares; 

19.8) favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira 

nos estabelecimentos de ensino; 

19.9) aderir aos programas nacionais de formação de diretores e gestores escolares, bem 

como aplicar prova nacional específica, cujos resultados possam ser utilizados para a 

qualificação da gestão escolar; 

19.20) promover, pelo menos a cada 2 (dois) anos, curso de formação em Gestão Escolar e 

Exame de Certificação para o provimento dos cargos de direção escolar através de 

processo eletivo. 

 

FINANCIAMENTO 

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 (quinto) ano de vigência desta Lei e, no mínimo, o equivalente a 10% (dez por 

cento) do PIB ao final do decênio. 

O financiamento da educação no Brasil sempre esteve renegado a um segundo 

plano das prioridades governamentais. Muitas vezes, as redes de ensino públicas não 

cresceram em razão dos direitos ou demandas das populações, e sim em proporção à 

disponibilidade de verbas, disputadas também por outras políticas públicas (CNTE, 2001). 
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Somente a partir da Constituição de 1988, o Brasil iniciou um processo de democratização 

do ensino fundamental através da definição de políticas de financiamento. 

 A Constituição Federal dispõe, no Art. 212, que a União aplicará, anualmente, 

nunca menos de 18 % (dezoito por cento) e os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 

25% (vinte e cinco por cento), no mínimo, da receita resultante de impostos, compreendida 

e proveniente de transferências, na manutenção e no desenvolvimento do ensino.  

Em 1996, foi criado o FUNDEF, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, que significou a concretização da 

luta dos educadores por educação pública.  Contudo, o fundo regulamentado pela lei n° 

9.424/1996 não contemplou todas as etapas da educação básica, ao atender exclusivamente 

o ensino fundamental, segundo definição da LDB (art. 4°, § 1°; art. 5°), que traz este como 

nível de atuação prioritária. Com vigência de dez anos (1996/2006), a arrecadação do 

fundo compreendeu o percentual de 15% de captação de impostos dos estados e 

municípios, ao quais são: Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS); 

Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE); Fundo de Participação dos 

Municípios (FPM); Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e IPI - Exportação. Os 

impostos são creditados em uma única conta e repassados proporcionalmente ao número de 

alunos matriculados no ensino fundamental, considerando o valor mínimo por aluno/custo, 

definido nacionalmente.   

A partir das deficiências em detrimento às demais etapas de ensino e às constantes 

propostas e discussões no setor educacional, criou-se o Fundeb, Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

Básica. O objetivo desse mecanismo de captação de recursos é atender toda a educação 

básica, diferente do Fundef, extinto em 2006. O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, criado a partir da 

Emenda Constitucional n° 53 e regulamentado pela Lei n° 11.494, possui vigência de 13 

anos (2007/2020). O Fundeb traz em sua legislação a alteração dos critérios para 

distribuição dos recursos entre estados e municípios, e inclui todas as etapas da educação 

básica, bem como acréscimo de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) do 

percentual de arrecadação, sendo este gradual, aponta Oliveira e Teixeira. Para a 
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distribuição dos recursos, permanece o critério que considera as matrículas e o 

custo/aluno/ano, com diferenciação entre as etapas e modalidades. 

Com a Emenda Constitucional nº 59/2009, que alterou o artigo 214 da CF, houve a 

superação jurídica dos obstáculos à construção do Sistema Nacional de Educação, uma vez 

que se passou a considerar, em termos de financiamento da educação, a prioridade ao 

atendimento das necessidades do ensino obrigatório, no que se refere à universalização, 

visando a garantia de padrão de qualidade e equidade, conforme critérios a serem 

estabelecidos no Plano Nacional de Educação. Estabeleceu-se ainda que os investimentos 

em educação deveriam estar balizados a partir do Produto Interno Bruto - PIB. 

A educação pública conta com o fundo de manutenção e outros dispositivos para o 

seu financiamento, dos quais tem-se o Salário Educação, importante recurso criado em 

1964 exclusivamente para o ensino fundamental e educação especial vinculada à educação 

básica, regulamentado pela Lei n° 4.440/64. O Salário Educação é previsto na Constituição 

Federal de1988, art. 212 §5°, ―[...] fonte adicional de financiamento a contribuição social 

do salário-educação, recolhida pelas empresas na forma da lei‖.  

O montante arrecadado atualmente é dividido em duas cotas, das quais o Governo 

Federal responde por 1/3 (um terço); os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

respondem juntos por 2/3 (dois terços) de receita, a serem distribuídos mensalmente pelo 

Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), creditado em conta única e 

específica. Com ressalva ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), o qual retém 1% 

(um por cento) do total para fins de custo administrativo com a arrecadação. 

No tocante aos recursos municipais aplicados em educação, dando cumprimento ao 

Artigo 212 da Constituição Federal, que estabelece o gasto mínimo em 25% com 

educação, a Prefeitura utiliza-os como fonte prioritária para a manutenção dos programas 

educacionais na forma de MDE (Manutenção e Desenvolvimento do Ensino). Dos 25% 

(vinte e cinco por cento) das receitas de impostos e transferências destinadas à Manutenção 

e Desenvolvimento do Ensino, 20% (vinte por cento) de algumas comporão o Fundo de 

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

Educação – FUNDEB. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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Fonte: SEMFAZ. 

A tabela acima apresenta o cálculo do percentual da participação das  transferências 

correntes e receitas próprias previstas para o município e os valores correspondentes à 

previsão do repasse para 2015 (MDE + FUNDEB). 
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Fonte: SEMFAZ. 

Quanto ao demonstrativo das receitas e despesas relativo aos recursos da MDE no 

município de Aracaju, e de acordo com tabelas a seguir, observa-se uma evolução das 

despesas de pessoal e encargos em relação aos recursos do FUNDEB, que em sua 

totalidade estão sendo aplicados no pagamento dos profissionais do magistério. A mesma 

situação apresenta-se quando em análise das despesas de Janeiro a Dezembro de 2014. Isso 

representa uma forma de valorização dos profissionais do magistério municipal. 
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Fonte: ASPLANDI/COAOF. 

 

 

Fonte: FNDE/SIOPE 
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Fonte: FNDE/SIOPE 

 

 

Fonte: FNDE/SIOPE 
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Fonte: FNDE/SIOPE 

 

 

 

 



128 

 

 

Fonte: FNDE/SIOPE 
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Em relação aos investimentos e despesas adicionais em função das adequações 

visando à expansão da rede pública municipal de ensino infantil e fundamental e 

implantação do tempo integral, foi contratada a Fundação Getúlio Vargas, que apresenta 

um estudo cujos dados refletem um cenário que representam impactos financeiros 

consideráveis, principalmente na construção de novas escolas. Para que a rede tenha 

capacidade física de atender a todos os alunos no ensino em tempo integral, o seu valor vai 

de R$ 90 (noventa) a R$ 150 (cento e cinquenta) milhões. 
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ESTRATÉGIAS 

20.1) garantir fontes de financiamento permanentes e sustentáveis para todos os níveis, 

etapas e modalidades da educação básica, observando-se as políticas de colaboração entre 

a União, o Estado e o Município, em especial as decorrentes do Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de valorização dos profissionais da Educação - 

FUNDEB (art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias) e do artigo 75 § 1º 

da LDB (Lei n° 9.394, de 1996), que trata da capacidade de atendimento e do esforço fiscal 

de cada ente federado, para atender suas demandas educacionais à luz do padrão de 

qualidade nacional; 

20.2)  acompanhar o processo de aperfeiçoamento e ampliação dos mecanismos de 

arrecadação da contribuição social do salário-educação previstos no PNE; 

20.3) mobilizar a sociedade civil organizada, representantes políticos, e demais organismos 

para garantir a destinação correta dos recursos previstos nas Estratégias 20.3, 20.4, 20.6, 

20.7, 20.8, 20.9, 20.10 e 20.12 do PNE; 

20.4) aplicar, após implantação de âmbito nacional prevista na estratégia 20.6 do PNE, o 

Custo Aluno-Qualidade inicial - CAQi, referenciado no conjunto de padrões mínimos 

estabelecidos na legislação educacional  e cujo financiamento será  calculado com base nos 

respectivos insumos indispensáveis ao processo de ensino-aprendizagem e será 

progressivamente reajustado até a implementação plena do Custo Aluno Qualidade - CAQ; 

20.5) mobilizar os representantes políticos para a implementação e definição dos ajustes 

anuais nos valores do Custo Aluno Qualidade - CAQ como parâmetro para o 

financiamento da educação de todas etapas e modalidades da educação básica, a partir do 

cálculo e do acompanhamento regular dos indicadores de gastos educacionais com 

investimentos em qualificação e remuneração do pessoal docente e dos demais 

profissionais da educação pública, em aquisição, manutenção, construção e conservação de 

instalações e equipamentos necessários ao ensino e em aquisição de material didático-

escolar, alimentação e transporte escolar, garantindo o cumprimento das metas 20.7 e 20.8 

do PNE; 

20.6) contribuir, dentro das competências constitucionais e políticas atribuídas aos entes 

municipal e estadual para a regulamentação do parágrafo único do art. 23 e do art. 211 da 
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Constituição Federal, no prazo de 2 (dois) anos, por lei complementar, de forma a 

estabelecer as normas de cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, em matéria educacional, e a articulação do sistema nacional de educação em 

regime de colaboração, com equilíbrio na repartição das responsabilidades e dos recursos e 

efetivo cumprimento das funções redistributiva e supletiva da União no combate às 

desigualdades educacionais regionais, com especial atenção às regiões Norte e Nordeste; 

20.7) aplicar no âmbito do sistema de ensino, após aprovação no Congresso Nacional, a 

Lei de Responsabilidade Educacional, assegurando padrão de qualidade na educação 

básica aferida pelo processo de metas de qualidade aferidas por institutos oficiais de 

avaliação educacionais. 

 

 


