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PROJETO DE LEI Nº 2038/2015 

 

 

APROVA O PLANO DECENAL MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

CARANDAÍ E CONTÉM OUTRAS PROVIDÊNCIAS 

 

 

O Povo do Município de Carandaí, por seus representantes na Câmara Municipal, 

APROVA; 

 

Art. 1º - Fica aprovado o Plano Decenal Municipal de Educação 

de Carandaí, constante do documento anexo. 

 

Art. 2º - O Município de Carandaí, através de Comissão 

Específica, a ser oficialmente constituída, procederá às avaliações periódicas da 

implementação do Plano Decenal Municipal de Educação. 

 

Parágrafo Único – A primeira avaliação realizar-se-á no 

segundo semestre do primeiro ano de vigência desta Lei. O Legislativo, por 

intermédio da Comissão de Educação, acompanhará a execução do Plano Decenal 

Municipal de Educação. 

 

Art. 3º - O Executivo Municipal empenhar-se-á na divulgação 

deste Plano e na progressiva realização de seus objetivos e metas, para que a 

sociedade carandaiense o conheça amplamente e acompanhe sua implementação. 

 

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua Publicação. 

 

Art. 5º - Revogam-se as disposições em contrário. 

 

Paço Municipal Presidente Tancredo Neves, 22 de maio de 2015. 
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                                                                Mensagem 
 
 O Plano Municipal Decenal de Educação do município de Carandaí foi elaborado 
de forma participativa e democrática. 
 No momento em que discutimos propostas/metas estamos doando um pouco de 
nossa experiência para os anos vindouros e desejando que novas concepções sejam 
realizadas. 
 Sabemos a importância de se ter um plano norteador e Carandaí tem seu Plano 
Decenal desde 2006. 
 Mediante a Lei Federal nº 13.005/2014 que instituiu o Plano Nacional de Educação 
foi necessário realinhar o nosso Plano Municipal de acordo com a lei de Diretrizes e 
Bases 9394/96 e estratégias do Plano Nacional. 
 O nosso PMDE é composto por 14(quatorze) metas e 125(cento e vinte e cinco) 
estratégias. 
 O PMDE deve ser encarado como estratégico e de grande importância para o 
município, pois representa a expressão das demandas e expectativas da sociedade 
carandaiense em relação à educação. Ao estabelecer bases seguras e realistas de 
políticas educacionais capazes de contribuir efetivamente para o seu desenvolvimento e 
assumir compromissos com o esforço coletivo para a eliminação dos problemas da 
educação. 
 São muitos os desafios a serem enfrentados nesta nova década em busca de uma 
educação de qualidade, melhorias das condições de trabalho docente e melhores 
salários. 
 Concluindo, há, portanto um longo caminho a ser percorrido para alcançarmos uma 
educação pública de qualidade, e como disse Cora Coralina em sua grande sabedoria 
“Que feliz é aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina.” E nós sabemos 
que “Nenhum de nós é tão bom quanto todos nós juntos.” 
 Agradeço a todos que se empenharam e dedicaram para a elaboração deste 
PMDE, em especial aos membros das comissões de Acompanhamento e técnica. 

Arlete Batista Coimbra 
Supervisora do Departamento Municipal de Educação 
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Apresentação  

1. Introdução: 

O Município de Carandaí, em consonância com as determinações contidas na 

Constituição Federal do Brasil, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Lei 

nº 9394/96 e Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprovou o Plano Nacional de 

Educação de Educação que irá vigorar até 26 de junho de 2023, está adequando o Plano 

Municipal Decenal de Educação à luz de preceitos legais. 

As metas contidas no Plano Nacional de Educação são as referências norteadoras 

na elaboração deste Plano Municipal Decenal de Educação, deste município. As metas 

aqui propostas têm como diretrizes básicas a eliminação de possíveis barreiras para o 

acesso e a permanência dos alunos à Escola; as desigualdades educacionais de acordo 

com as especificidades da população; a formação para o trabalho, identificando as 

potencialidades das dinâmicas locais; e o exercício da cidadania. 

Incorporam também a elaboração deste Plano Municipal Decenal de Educação, os 



Prefeitura Municipal de Carandaí 

“Unidos por uma cidade melhor” 
Adm. 2013/2016 

 

 
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves 

Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro 

Carandaí – Minas Gerais 

 

princípios do respeito aos direitos humanos, à sustentabilidade socioambiental, à 

valorização da diversidade e da inclusão e à valorização dos profissionais que atuam na 

educação de milhares de pessoas todos os dias. 

Diante dessas premissas, a elaboração do Plano Municipal Decenal de Educação 

desse município, está sendo apresentado como um projeto resultante da realização de 

um diagnóstico preciso e de um amplo debate realizado no município, que envolveu 

diversos setores representativos da sociedade civil e os diversos atores sociais envolvidos 

com a área educacional, social e econômica. 

Como elementos em destaque deste plano, temos propostas relacionadas a oferta, 

expansão e manutenção da educação infantil,conferindo centralidade no atendimento das 

crianças de 0 a 5 anos, concebendo esta meta como uma tarefa e um grande desafio do 

município. Para isso, foi realizado um levantamento detalhado da demanda de alunos por 

atendimentos em creche e pré-escola, de modo a materializar o planejamento da 

expansão, inclusive com os mecanismos de busca ativa de crianças em âmbito municipal, 

projetando o apoio do estado e da União para a expansão da rede física (no que se refere 

ao financiamento para reestruturação e aparelhagem da rede) e para a formação inicial e 

continuada dos profissionais da educação. 

Dentre  outras  metas  contidas  na  redação  deste  plano,  emerge  a necessidade de 

assegurar acesso pleno às crianças e jovens de 6 a 17 anos ao ensinos fundamental e 

médio. 

Essa proposta está alicerçada na relação de colaboração entre a rede municipal e 

estadual e acompanhamento da trajetória educacional de cada estudante incorporando 

instrumentos de monitoramento e avaliação contínua. 

Este plano contempla em toda a sua estrutura metas e ações correlacionadas com 

a redução das desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis 

para a equidade. 

 Também contempla ações e propostas relacionadas ao quadro de profissionais da 

educação, propondo meios e condições para que estes profissionais se sintam, de fato 

valorizados, motivados e comprometidos com o sucesso de uma política educacional que 

busque a qualidade educacional referenciada na Constituição Brasileira. 

Integra também este plano, propostas interligadas ao ensino superior, que, em 

geral, é de responsabilidade do governo federal e estadual. 
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Porém, como é no ensino superior que tanto os  professores da educação básica quanto 

os demais profissionais que atuarão no município são formados, contribuindo para a 

geração de renda e desenvolvimento socioeconômico local, se faz necessário discutir e 

propor estratégias vinculadas a este nível de ensino. 

          As ações  desenvolvidas  para  a  elaboração e  adequação  deste plano, contaram 

com a participação de gestores, profissionais da escola, estudantes, pais e a sociedade 

em geral, buscando conscientizar sobre a necessidade da participação de todos, prisma 

para superar a visão fragmentada e desenvolvimento de uma concepção sistêmica de 

gestão democrática no território e definidora de formas de operacionalização do teor deste 

plano, visando à garantia do direito à educação de qualidade no território onde vive cada 

cidadão. 

Para o cumprimento destas metas, é fundamental que elas sejam analisadas e 

incorporadas por todos os segmentos que compõe a esfera administrativa e educacional 

deste município, contribuindo assim, para que este “território” avance na universalização e 

na qualidade da educação, foco central deste Plano, intimamente alinhado ao Plano 

Nacional de Educação. 

 

1.1. Histórico do Plano Municipal Decenal de Educação 

 

1.1.1. Contexto Nacional e Estadual 

 

Centrado nas demandas da Conferência Nacional de Educação (Conae), o 

Ministério da Educação (MEC) elaborou um plano que após debatido pelos diversos 

segmentos sociais, foi encaminhado para análise, estudo e aprovação do Congresso 

Nacional, resultando na Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Sucinto, o documento 

contempla 10 diretrizes e 20 metas, a grande maioria quantificável por estatísticas. 

Dentre as metas, destacam-se aquelas relacionadas à Educação Infantil e ao 

Ensino Fundamental: universalizar o atendimento aos estudantes com deficiência, 

oferecer ensino em tempo integral em 50% da rede pública, atingir média no Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) nas séries iniciais e nas finais, oferecer 

50% das matrículas da Educação de Jovens e Adultos (EJA), integradas à Educação 

profissional nas séries finais, atender 50% das crianças de até 3 anos e erradicar o 
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analfabetismo. 

O Plano Nacional de Educação se desponta como um planejamento educativo, em 

médio prazo, para contribuir com a expansão da qualidade do ensino público brasileiro, 

em todos os níveis e modalidades. 

Atrelado a estas mesmas metas correlacionadas a educação, está centrada os 

ideais dos planos estaduais de educação dos Estados brasileiros, uma vez que a 

Educação é desenvolvida por meio de regime de colaboração entre os entes federativos, 

conforme preconiza a Constituição Federativa do Brasil e a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional. 

 

 

 

1.1.2 Contexto Municipal. 

 

 Acreditar na educação é acreditar no futuro, na igualdade social, no mundo. É 

sonhar todos juntos criando sempre novas realidades. 

O Plano Municipal Decenal de Educação – PMDE do município de Carandaí  

respalda-se no  Plano Nacional de Educação  – PNE e no Plano Estadual de Educação – 

PEE em toda a   fundamentação teórica de seu texto base . 

 A Constituição Federal no Art. 211 determina que a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. 

Conforme o § 4º deste artigo, na organização de seus sistemas de ensino, os entes 

federados definirão formas de colaboração, de modo a assegurar a universalização do 

ensino obrigatório. 

O Art. 214 define que a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração 

Decenal, com o objetivo de articular o sistema nacional de educação em regime de 

colaboração e definir diretrizes, metas e estratégias de implementação para assegurar a 

manutenção e o  desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis, etapas e 

modalidades por meio de ações integradas dos poderes públicos das diferentes esferas 

federativas. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Lei n° 9.394/96 em seu Artigo 

1° estabelece a  diferença no conceito sobre educação e  educação escolar. “A educação 
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abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência 

humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais”. 

Nesse sentido, a LDB (art.3°.), coerente com o artigo 206 da Constituição Federal, 

estabelece uma base de princípios: 

Art. 3°. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:     

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 

II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a 

arte e o saber; 

III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; 

IV - respeito à liberdade e apreço à tolerância; 

V - coexistência de instituições públicas e privadas de ensino; 

VI - gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais; 

VII - valorização do profissional da educação escolar;10 

VIII - gestão democrática do ensino público, na forma desta Lei e da legislação dos 

sistemas de ensino; 

IX - garantia de padrão de qualidade; 

X - valorização da experiência extra-escolar; 

XI - vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais; 

XII – consideração com a diversidade  étnico racial. 

Assim, o texto base do PMDE foi construído a partir dessa concepção de 

alinhamento entre o PNE, o PEE e o diálogo entre os atores envolvidos no processo de  

planejamento e objetiva atender as expectativas da sociedade respeitando os princípios 

de igualdade, liberdade e de colaboração, possibilitando assim a continuidade da política 

educacional. 

 Querendo fazer sempre o melhor, acreditamos nas mudanças e nos unimos para 

fazer a adequação do Plano Municipal Decenal da Educação (PMDE) criado pela lei nº 

1771/2006 com vigência de 2006 a 2016 em consonância com o Plano Nacional de 

Educação (PNE), criado pela Lei nº 13005, de 25 junho de 2014, com vigência de dez 

anos a contar da publicação. 

 Foi criada duas comissões, de acompanhamento e técnica, com representantes de 

vários segmentos da sociedade para a adequação do Plano Municipal Decenal de 
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Educação -PMDE, e  de acordo com as novas diretrizes do Plano Nacional de Educação, 

PNE, compostas pelos seguintes membros: 

 Realizados os estudos e reflexões sobre a realidade de nosso município, foi 

aprovada a redação final do PMDE e encaminhado à Câmara Municipal para tramitação e 

aprovação da Lei e posterior sanção do Prefeito. 

 Concluímos que, só se faz educação de qualidade com políticas públicas 

condizentes, com anseio e desejo da comunidade escolar. 

 

1.2. Pressupostos do Plano Municipal Decenal de Educação 

 

 1.2.1. Pressupostos político-institucionais 

 

Os marcos político-institucionais que balizam a elaboração deste Plano Municipal 

Decenal de Educação – PMDE são: 

• A Constituição Federal de 1988, que estabelece, em seu Art. 214, a “Fixação, por lei, de 

um Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, visando à articulação e ao 

desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração das ações do poder 

público.” 

•A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional Nº 9394/1996, que estabelece, em 

seu Art. 9º: “A União incumbir-se-á de elaborar o Plano Nacional de Educação, em 

colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios.” 

E em seu Art. 10º: “ Os Estados incumbir-se-ão de (...) elaborar e executar políticas e 

planos educacionais, em consonância com as diretrizes e planos nacionais de educação, 

integrando e coordenando as suas ações e as dos Municípios”. 

•A Constituição Estadual de 1989, com suas respectivas emendas estabelece: “O plano 

estadual de educação, de duração plurianual, visará à articulação e ao desenvolvimento 

do ensino em seus diversos níveis, à integração das ações do Poder Público e à 

adaptação ao plano nacional”. 

 

A Lei Federal nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que aprova e institui o Plano Nacional 

de Educação, a partir de um diagnóstico, disserta sobre diretrizes, objetivos e metas 

sobre os temas gestão e financiamento da educação, níveis e modalidades de ensino, 
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formação e valorização do magistério e demais profissionais da educação, e sistema de 

informação e avaliação educacional. 

 

Na sua última seção, o PNE dispõe: 

 

Art. 8o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão 

elaborar seus correspondentes planos de educação, ou adequar os 

planos já aprovados em lei, em consonância com as diretrizes, 

metas e estratégias previstas neste PNE, no prazo de 1 (um) ano 

contado da publicação desta Lei. 

 

 

§ 2º Os processos de elaboração e adequação dos planos de 

educação dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de que 

trata o caput deste artigo, serão realizados com ampla participação 

de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. 

 

Além dos instrumentos legais nacionais, constituem pressupostos político-

institucionais do PMDE os compromissos internacionais firmados pelo Brasil mais 

diretamente relacionados à educação, que são: a) Declaração Mundial de 

Educação para Todos, elaborada em Jomtien, na Tailândia, em 1990; b) 

Declaração de Cochabamba, dos ministros da educação da América Latina e 

Caribe, sobre Educação para Todos (2000); c) Declaração de Dacar sobre 

Educação para Todos (2000). 

 

1.2.2. Pressupostos Conceituais 

 

Na sociedade atual contemporânea a concepção e a discussão sobre a educação e 

todas as variantes que a permeiam, tem constituído o cerne das discussões sociais, 

políticas e a relação entre desigualdade e diversidade. 

 No que tange a questão inerente a discussão com enfoque na heterogeneidade de 

culturas que marca a sociedade atual, é papel fundamental da Escola promover ações 
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educativas com foco na valorização das identidades culturais, espaciais e territoriais, nas 

diferenças de gênero, sexualidade, raça, etnia, religião, língua... visando promover um 

projeto educacional que contemple essa mobilização e discussão , visto que, existe um 

inter-relação ou intersecção entre estas ações efetivas, com a promoção de uma 

sociedade mais adequada a convivência na atualidade. 

Para a efetivação destes pressupostos é de suma importância prever ações 

educacionais que valorize os aspectos conceituais, atitudinais e procedimentais, 

compreendendo- os como uma construção histórica, social, cultural e política. 

Ciente destas questões que estão no íntimo da sociedade local do município de 

Carandaí e da necessidade de elaborar um plano educativo que seja favorecedor do 

amplo conceito de desenvolvimento integral do sujeito, elaboramos e/ou readequamos o 

Plano Municipal de Educação, pautado nos conceitos e princípios que regem a 

convivência plena e harmoniosa entre os diferentes grupos sociais, focados no conceito 

emancipatório da educação, que somente será conquistada de fato, através da oferta de 

uma educação de qualidade e atenta  aos  preceitos  de  formação de  indivíduos  

para  conviverem harmoniosamente  em sociedade e de forma competente no mercado 

de trabalho.  

 

1.2.3. Pressupostos Metodológicos 

 

A elaboração do Plano Municipal Decenal de Educação está baseada na 

organização sistemática de ações que são desenvolvidas pelos órgãos direcionadores do 

processo educacional educativo em um determinado tempo e espaço, proporcionando a 

realização de parcerias, com as mais diversas instituições, sendo elas vinculadas as 

instituições governamentais ou não, propiciando assim a clareza, a organização, à 

coerência e a transparência na efetiva realização das ações, contribuindo também no 

processo de avaliação e aplicação equânime, dentro dos princípios legais, dos recursos 

disponibilizados para o atendimento das metas, diretrizes e ações desenvolvidas. 

 

Contempla também a possibilidade de oferecer meios avaliativos, dentro dos princípios de 

gestão democrática, do trabalho planejado e das atividades que estão efetivamente em 

desenvolvimento. 



Prefeitura Municipal de Carandaí 

“Unidos por uma cidade melhor” 
Adm. 2013/2016 

 

 
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves 

Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro 

Carandaí – Minas Gerais 

 

O Plano Municipal Decenal de Educação vem também reforçar a idéia de que   

deve ser concebido e acolhido como do território, por isso, deve ser assumido como um 

compromisso sério e possível de ser concretizado de toda a sociedade local, durante uma 

década. 

 

1.3. Caracterização sócio-econômica e demográfica do município 

Censo 2014 

 24.864 habitantes. 

 

1.3.1.    DADOS GERAIS 

Quantidade de eleitores  - 19.098 eleitores ( 0,031%) 

 Carandaí – MG  

 Zona 68  

 

 

Produtos Hortifrutigranjeiros 

 

Milho (em grão) - Área colhida 4.500 Hectare 

Milho (em grão) - Área plantada 4.500 Hectare 

Milho (em grão) - Quantidade produzida 23.400 Tonelada 

Milho (em grão) - Rendimento médio da 

produção 
5.200 

Quilogramas por 

Hectare 

Milho (em grão) - Valor da produção 9.360 Mil Reais 

Feijão (em grão) - Área colhida 3.300 Hectare 

Feijão (em grão) - Área plantada 3.300 Hectare 

Feijão (em grão) - Quantidade 

produzida 
3.560 Tonelada 

Feijão (em grão) - Rendimento médio 

da produção 
1.078 

Quilogramas por 

Hectare 

Feijão (em grão) - Valor da produção 5.518 Mil Reais 



Prefeitura Municipal de Carandaí 

“Unidos por uma cidade melhor” 
Adm. 2013/2016 

 

 
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves 

Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro 

Carandaí – Minas Gerais 

 

Arroz (em casca) - Área colhida 20 Hectare 

Arroz (em casca) - Área plantada 20 Hectare 

Arroz (em casca) - Quantidade 

produzida 
30 Tonelada 

Arroz (em casca) - Rendimento médio 

da produção 
1.500 

Quilogramas por 

Hectare 

Arroz (em casca) - Valor da produção 15 Mil Reais 
Fonte : IBGE 2013 

 

 

Bovino - efetivo dos rebanhos 13.682 Cabeças 

Bubalino - efetivo dos rebanhos 1 Cabeças 

Caprino - efetivo dos rebanhos 1.072 Cabeças 

Equino - efetivo dos rebanhos 448 Cabeças 

Galináceos - galinhas - efetivo dos 
rebanhos 

3.301 Cabeças 

Galináceos - total - efetivo de 
rebanhos 

4.926 Cabeças 

Lã - valor da produção - Mil Reais 

Leite de vaca - produção - quantidade 13.554 Mil litros 

Leite de vaca - valor da produção 12.063 Mil Reais 

Mel de abelha - produção - quantidade 27.479 kg 

Mel de abelha - valor da produção 159 Mil Reais 

Ovino - efetivo dos rebanhos 1.043 Cabeças 

Ovos de galinha - produção - 
quantidade 

34 Mil dúzias 

Ovos de galinha - valor da produção 72 Mil Reais 

Suíno - matrizes de suínos - efetivo 
dos rebanhos 

283 Cabeças 

Suíno - total - efetivo dos rebanhos 1.179 Cabeças 
Fonte : IBGE 2013 

 

 

 

Procedência de Produtos em Kg 

Município: CARANDAI 
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Mercado: Todas Unidades Ceasa 

Período Consolidado do ano de 2014 

Produtos 
 

Quantidades - Kg 
 

Área aproximada 

(Calculada pela 

Emater) 

Valores R$ 
 

CENOURA 11.943.943 

 
248 ha 11.754.705,80 

REPOLHO HIBRIDO 11.498.656 

  
230 ha 6.697.983,28 

 

TOMATE LONGA VIDA 6.173.900 

 
82 ha 8.774.023,68 

 

BETERRABA S/FLS 4.663.221 

 
155 ha 5.240.505,00 

 

ABOB ITALIANA 1.241.976 

 
77 ha 961.087,74 

 

REPOLHO ROXO 982.583 

 

20 ha 814.768,46 

 

BATATA LISA 849.850 

 

24 ha 730.461,89 

 

COUVE-FLOR 735.549 

 

33 ha 915.471,30 

 

PIMENTAO 537.344 

 

21 ha 1.206.624,27 

 

MORANGA HIBRIDA 414.013 

 

41 ha 256.504,30 

 

BROCOLO 275.238 

 

27 ha 590.013,10 

 

BATATA DOCE 272.580 

 

18 ha 451.957,94 

 

ABOBRINHA MENINA 267.138 

 

20 ha 239.363,81 

 

JILO COMPRIDO 207.897 

 

10 ha 204.033,22 

 

VAGEM MACARRAO 194.960 

 

24 ha 406.016,00 

 

FEIJAO 173.900 

 

97 ha 580.474,94 

 

BATATA YACON 113.202 

 

4 ha 297.135,13 
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INHAME 107.621 

 

4 ha 172.861,87 

 

TOMATE SANTA CRUZ 96.000 

 

1,3 ha 125.323,38 

 

MAXIXE 56.450 

 

4 ha 75.324,66 

 

BERINJELA 35.556 

 

1 ha 36.230,78 

 

TOMATE CEREJA 34.632 

 

0,5 ha 124.398,51 

 

MILHO SECO 32.400 

 

4 ha 18.446,71 

 

ABOBORA JACAREZINHO 30.960 

 

 

2,38 ha 24.323,26 

MANDIOQUINHA 23.670 

 

2,5 ha 73.717,65 

 

MANDIOCA 22.016 

 

2,75 ha 13.869,50 

 

PEPINO 20.305 

 

1 ha 15.382,36 

 

ALFACE 18.890 

 

1 ha 63.015,56 

 

MILHO VERDE 17.808 

 

1,5 ha 13.668,53 

 

MORANGO 17.787 

 

0,35 ha 81.985,50 

 

ARROZ 15.460 

 

- 36.331,00 

 

ABOBORA MOGANGA 15.015 

 

1,5 ha 17.585,28 

 

ERVILHA TORTA 13.226 

 

1,5 ha 56.525,53 

 

BANANA NANICA 11.368 

 

- 11.106,31 

 

BANANA PRATA 10.160 

 

2 ha 13.884,93 

 

CEBOLA AMARELA 7.500 

 

- 8.670,44 
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PIMENTA 5.250 

 

0,5 ha 38.850,94 

UVA BENITAKA 3.000 

 

- 18.948,60 

 

UVA NIAGARA 3.000 

 

- 9.482,40 

 

UVA ITALIA 2.000 

 

- 11.404,00 

 

VAGEM RASTEIRA 1.638 

 

0,2 ha 5.277,36 

 

ABACATE 1.360 

 

1,36 ha 1.762,60 

 

QUIABO 1.140 

 

0,1 ha 2.000,32 

 

AGRIAO 1.116 

 

0,1 ha 4.966,54 

 

ATEMOIA 1.097 

 

0,05 ha 7.725,42 

 

RUCULA 789 

 

0,1 ha 3.293,21 

 

MORANGA COMUM 440 

 

- 220,84 

 

CARA 400 

 

- 660,60 

 

CEBOLINHA 310 

 

0,1 ha 2.678,71 

 

 

MARACUJA 285 

 

0,025 ha 986,85 

 

MANGA 200 

 

- 332,18 

 

LIMAO CRAVO 180 

 

- 110,59 

 

TANGERINA PONKAN 160 

 

- 147,01 

 

CHICORIA 141 

 

0,1 ha 268,36 

 

BANANA MACA 100 

 

- 288,70 
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COUVE 39 

 

- 153,58 

 

ALMEIRAO 35 

 

- 85,44 

 

CHUCHU 19 

 

- 12,64 

 

Total 41.155.473 kg 

 

   R$ 41.213.438,51 

 

 

ESTIMATIVA DE PRODUÇÃO DE GRÃOS PARA O ANO DE 2015: 

Produto Área estimada Produção estimada 

Soja  360 ha 1.080.000 kg 

Trigo 1500 ha 6.100.000 kg 

Feijão 1800 ha 3.240.000 kg 

Milho 5000 ha 42.750.000 kg 

                                 
1.3.2. Histórico do Município  

As primeiras sesmarias doadas na região que atualmente conforma o município de 

Carandaí datam, pois, da segunda década do séc. XVIII, estendendo-se, de forma 

contínua, durante todo o período colonial. Tal fato é demonstrado pela constância das 

sesmarias solicitadas e/ou recebidas ao longo do séc. XVIII. 

 A Capela de Ressaca foi erigida, pois, como conseqüência da doação de terras 

para formação do patrimônio religioso, sob a devoção de Nossa Senhora da Glória. 

Tornou-se possível, a partir de então, o parcelamento das áreas rurais eclesiásticas em 

lotes urbanos que, aforados, deram origem à construção das primeiras casas e a 

formação de um povoado. As primeiras casas pertenciam, geralmente, a fazendeiros ou 

comerciantes ricos. 

A provisão ordinária de 7 de janeiro de 1736, que autorizou a construção da Capela de 

Nossa Senhora da Glória, representa, portanto, a gênese da ocupação urbana em 

Ressaca. O povoado recém-criado pertenceu de início, à freguesia dos Prados, termo da 

Vila de São José Del Rei (atual Tiradentes). 

O primeiro pároco e talvez mentor das obras de construção foi o Padre Antônio 

Martins de Moura, que assumiu em outubro de 1741, tendo como ajudante o vigário João 

Carvalho de Abreu. Como dito antes, Padre Antônio tornou-se proprietário de terras na 
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região de Ressaca, portanto beneficiário direto de um possível processo de urbanização 

da região. 

      O povoado da Ressaca surgiu, portanto, não como conseqüência da descoberta de 

ouro aluvional, mas como infra-estrutura necessária para as atividades agrícolas dos 

fazendeiros, para as atividades comerciais, de hospedagem e realização de serviços, e 

ainda para facilitar as atividades fiscalizadoras da Coroa portuguesa.  

      Em 1771, foi nomeado capelão o padre Antônio da Silva e Santos, filho de Domingos 

da Silva Santos e Antônia da Encarnação Xavier. Nascido em 1745, Antônio era irmão 

mais velho de Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Antônio estudou em Mariana e 

ordenou-se padre, sendo seu primeiro cargo justamente o de capelão do distrito de 

Ressaca da freguesia de Prados, tendo permanecido no cargo até 1789, ano da 

Inconfidência Mineira. Retirou-se então da vida religiosa, recolhendo-se a uma das 

freguesias da Vila de Barbacena, onde veio a falecer em 1805. 

      Ficaram registrados, entre os habitantes de Ressaca no séc. XIX, aqueles que 

deixaram testamento, significando que possuíam bens de raiz:Capitão Francisco 

Gonçalves de Araújo, falecido em 1837, proprietário da Fazenda da Ressaca; Coronel 

Manoel da Costa Maia, falecido em 1886. Capitão Patrício José da Silva Moura, falecido 

em 1853 e seu filho Patrício José da Silva Moura, falecido em 1908.Angélica Maria 

Theresa, falecida em 1850, que teve como testamenteiro Julião José da Silva. Joaquim 

Vaz da Silva, falecido em 1850, e sua testamenteira Esméria Antônia de Jesus. José da 

Silva e Oliveira, falecido em 1855. José Martins Ramos, falecido em 1846, morador na 

Fazenda da Ressaca. 

 

 

1.3.2.1. Ocupação e formação administrativa  

 

A ESTRADA DE FERRO D. Pedro II e a fundação de Carandaí: 

      O quartel final do séc. XIX reservaria mudanças significativas para a região Sul de 

Minas, mudanças que chegariam com a velocidade do trem-de-ferro. Sabendo do projeto 

imperial de construção da Ferrovia que ligaria Ouro Preto ao Rio de Janeiro, Francisco 

Rodrigues Pereira de Queirós, o Barão de Santa Cecília, sabiamente adquiriu terras na 

região onde seria instalada uma estação da Estrada de Ferro D. Pedro II.  
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O primeiro trecho da Estrada de Ferro fora inaugurado em 1858 e, a partir de então, a 

malha férrea se estendeu rumo ao interior de Minas Gerais, sobreposta ao trajeto do 

Caminho Novo dos tropeiros. A linha férrea atingiu Juiz de Fora em 1875 e Barbacena em 

1880; chegaria a Ressaquinha em 1881 e a Carandai em 1882. 

     Talvez seja esse o motivo da elevação de Ressaca à categoria de Freguesia, pela Lei 

Provincial 1.887 de 15 de julho de 1872, com o nome de Santana da Ressaca resultando 

na mudança da titularidade da padroeira. Quatro anos mais tarde, enfim, transferiu-se a 

sede da Freguesia para o local adquirido pelo Barão de Santa Cecília, que recebia o 

nome indígena Carandahy, onde estava sendo construída uma nova Igreja e alguns 

sobrados, ponto de partida para a povoação da nova cidade, que de resto seria ligada ao 

povoado da Ressaca por um trecho da antiga Estrada Real. A Freguesia recém-criada 

passou a se chamar Santana de Carandaí, conforme Lei Provincial 2.325 de 12 de julho 

de 1876, pertencente à Vila de Barbacena. Ali seria inaugurada, a 28 de outubro de 1881, 

a Estação da Estrada de Ferro Pedro II. 

    Segundo a tradição oral, os primeiros moradores de Carandaí foram o capitão Severino 

de Moura e Silva, Antônio Patrício de Moura e Cândido Saraiva Nogueira, além do Barão 

de Santa Cecília. 

     Consta nos Arquivos da Cúria de Mariana a certidão de aforamentos de terras 

patrimoniais de Carandahy, concedidas a Francisco José Duarte, Antônio Marques Rollo, 

Domingos José Martins, Antônio Leão Saint Ives, Maria Candida de Oliveira, Gustavo 

Coelho da Cunha e José Valente Filho entre 1891 e 1893. 

     No Boletim Eclesiástico da Diocese de Mariana de julho de 1904, a Paróquia de Sant’ 

Anna, em Carandahy, já aparece como Paróquia de Segunda Classe, recebendo 300$ 

(trezentos réis) da Diocese para sua manutenção. 

     As obras do ramal ferroviário que deveria chegar a Ouro Preto estiveram paradas entre 

1881 e 1889, enquanto se construía um pontilhão sobre o Rio Carandaí. O povoado 

recém-criado tornou-se, assim, o ponto final do ramal, o que trouxe uma grande dinâmica 

econômica e um grande impulso para o seu crescimento. 

     Todas essas novidades contribuíram para o esvaziamento de Ressaca, cuja capela foi 

esquecida e abandonada por muitos, mas não todos. Após a transferência da sede da 

Freguesia para Carandaí, Ressaca voltou a ser mero Distrito, e sua devoção a Nossa 

Senhora da Glória permaneceu intocada. No Almanaque Municipal de Barbacena para 
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1898 consta a notícia de que, em Ressaca, havia uma antiga igreja construída de pedra e 

ainda em regular estado de conservação, graças especialmente à dedicação da Família 

Patrício. 

     Por outro lado, a chegada da linha férrea colocou Carandaí na rota do crescimento 

econômico e da industrialização, características marcantes do séc. XX em Minas Gerais. 

Como dito antes, a Estação de Carandaí foi inaugurada em 1881. Em 1950 é inaugurada 

a variante entre as estações de Barbacena e Carandaí, via Simão Tamm, já que o traçado 

original via Ressaquinha era muito sinuoso e de rampas fortes. A estação de Carandaí 

mudou então de lugar e o atual prédio da estação foi construído. 

 

FORMAÇÃO ADMINISTRATIVA: 

     A Lei 843 de 7 de setembro de 1923 elevou a Freguesia a Município, com o nome de 

Carandaí, território desmembrado dos Municípios de Barbacena e Conselheiro Lafaiete. 

Em 27 de abril de 1924, foi efetivamente instalado o Município. Em 10 de setembro de 

1925, a Lei N°893 concedeu a Carandaí foro de cidade. 

    O primeiro prefeito foi o Dr. Rubem do Vale Amado, que exerceu o mandato de abril de 

1924 a maio de 1927, iniciando o governo das oligarquias locais  as famílias Rodrigues 

Pereira e Pereira Baeta. 

     A Comarca de Carandaí foi criada pelo Artigo 25 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias de Minas Gerais promulgado em 14-07-1947. 

 

Poder Executivo - 2013/2016 

- Prefeito: Antônio Sebastião de Andrade 

- Vice-prefeito: Wesley da Silva 

- Departamento de Educação: Arlete Batista Coimbra 

- Tesouraria:  Eldo dos Santos Oliveira 

- Assessoria Jurídica: Ana Paula Ramos Pereira e Fernanda Mendes de Oliveira 

Poder Legislativo -2013/2016 

- Geraldo Francisco Gonçalves - Presidente da Câmara Municipal 
 
- Lucimar Lima Neves  - Vice-presidente 
 
- Cor Jesus Moreno – Secretário 
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- Aécio Flávio da Costa 
 
- Jader José de Paiva 
 
- Maria da Conceição Aparecida Baeta 
 
- Murilo Paulino dos Santos 
 
- Naamã Neil Resende da Rocha 
 
- Osmar Severino de Souza 
 
- Pedro Marconi de Souza Rodrigues 
 
- Welington Luís Baeta Lacerda 
 

 

Poder Judiciário 

A Comarca de Carandaí  é composta pelos municípios de Carandaí, Capela Nova e 

Caranaíba. A sede é o Fórum Barão de santa Cecília, número 13,centro, Carandaí. 

Juiz (a) de direito: Fernanda Campos de Cerqueira Lana 

Pomotor de Justiça: Dr.Rodrigo Silveira Protásio 

 

ALTERAÇÕES TOPONÍMICAS DISTRITAIS: 

     Por força da Lei N° 336 de 27-12-1948, foi criado o Distrito de Hermílo Alves, sendo 

instalado em 01-10-1949. Pela Lei Estadual N° 2.764 de dezembro de 1962; Divisão 

Administrativa do Estado de Minas Gerais; Anexo  N° 133, criou-se o Distrito de Pedra do 

Sino, sendo instalado em 28-06-1980, obedecendo a Portaria N° 12 de 21-06-1980. 

LOCALIZAÇÃO: 

     Carandaí é um município singular, pois pertence a quatro bacias hidrográficas: Rio 

Grande, Prata, Rio Doce e São Francisco. Localiza-se na Mesorregião: Campo das 

Vertentes; Microrregião: Barbacena; Coordenadas da Sede: Latitude: -20.954; Longitude: 

-43.806; Área: 486,2 km²;  Altitude da Sede: 1.057 m - Clima Tropical, com temperatura 

Máxima: 33,0° - Mínima: 9,0°. Os Municípios limítrofes são:  ao norte: Cristiano Otoni, 

Casa Grande e Caranaíba, ao sul: Ressaquinha e Barbacena, ao Leste: Capela Nova e 
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Senhora dos Remédios, ao Oeste: Lagoa Dourada e Prados e ao  Nordeste: Dores de 

Campos. 

 

Distâncias entre as principais capitais 

- Belo Horizonte: 137 km 

- São Paulo: 550 Km 

- Vitória: 575 KM 

- Rio de Janeiro: 306 Km 

- Brasília: 942 Km 

 

Principais rodovias que servem ao município: 

- BR 040 e MG 275  

 

ESTUDO GEOGRÁFICO E DEMOGRÁFICO  

 

Topografia % 

Plano 5 

Ondulado 45 

Montanhoso 50 

 

Hidrografia: 

Principais rios: Rio Carandaí (nasce na localidade do Campestre); Córrego  do Mineiro. 

Bacia: Bacia do Rio Grande 

- Outros rios: Rio Piranga, Córrego Souza, Córrego do  Convento, Córrego do Capote,  

Córrego Vargem da Pedra, Córrego do Ibaté, Córrego do Caetano, Córrego  

Chácara, Córrego da Borda, Córrego Cachoeira, Córrego Cruz das Almas, Córrego 

Capão do Porcos, Córrego da Vendinha, Córrego Ribeirão Papagaio, Córrego Pedra do 

Sino, Córrego da Café, Córrego Taquaruçu, Córrego Bebe Água. 

 

Bioma:   

- Mata Atlântica. 
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Vegetação: 

- Em sua vegetação predomina o latossolo vermelho/amarelo, com predominância de 

campo. 

 

Clima: 

-Tropical de altitude com temperatura média variando entre 9ºC(mínima) e 33ºC(máxima). 

 

 

Cultura: 

- Nas manifestações culturais, destacam-se o carnaval, as Feiras Culturais,  

Exposições dos Artesões, festividades religiosas como: Semana Santa, Jubileu de 

Santana, Festa de Nossa Senhora da Glória (Ressaca), entre outras. 

- Corporação Musical de Santa Cecília. 

GENTÍLICO: CARANDAIENSE. 

 

1.3.2.2. Desenvolvimento econômico  

 

ATIVIDADES ECONÔMICAS 

Índices econômicos:  

 Índice do FPM: 1,4 (2014) 

Índice do ICMS: 0,10365398 (06/2015) 

 

     A renda per capita média de Carandaí cresceu 117,74% nas últimas duas décadas, 

passando de R$227,38 em 1991 para R$322,01 em 2000 e R$495,09 em 2010. A taxa 

média anual de crescimento foi de 41,62% no primeiro período e 53,75% no segundo. A 

extrema pobreza (medida pela proporção de pessoas com renda domiciliar per capita 

inferior a R$ 70,00, em reais de agosto de 2010) passou de 25,63% em 1991 para  

10,57% em 2000 e para 3,03% em 2010. 

     A desigualdade diminuiu: o Índice de Gini passou de 0,57 em 1991 para 0,54 em 2000 

e para 0,48 em 2010. 

O que é índice do Gini? 
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     É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a 

diferença entre os  rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia  

de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, ou seja,todos têm a 

mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, se uma só 

pessoa detém toda a renda do lugar. 

 

Renda, Pobreza e Desigualdade - Carandaí - MG 

 1991 2000 2010 

Renda per capita 227,38 322,01 495,09 

% de extremamente 

pobres 
25,63 10,57 3,03 

% de pobres 56,39 38,03 15,75 

Índice de Gini 0,57 0,54 0,48 

 

 

 

Porcentagem da Renda Apropriada por Estratos da População - Carandaí - MG 

 1991 2000 2010 

20% mais pobres 3,56 3,73 4,37 

40% mais pobres 10,33 10,99 13,12 

60% mais pobres 

Percentual da renda total apropriada pelos indivíduos 

pertencentes aos três quintos mais pobres da 

distribuição dos indivíduos segundo a renda 

domiciliar per capita. O universo de indivíduos é 

limitado àqueles que vivem em domicílios 

particulares permanentes. 

20,79 21,91 26,67 

80% mais pobres 37,92 41,04 47,28 

20% mais ricos 62,08 58,96 52,72 
 

   Entre 2000 e 2010, a taxa de atividade da população de 18 anos ou mais (ou seja, o 

percentual dessa população que era economicamente ativa) passou de 54,68% em 2000 
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para 63,13% em 2010. Ao mesmo tempo, sua taxa de desocupação (ou seja, o 

percentual da população economicamente ativa que estava desocupada) passou de 

20,33% em 2000 para 10,11% em 2010. 

 

Ocupação da população de 18 anos ou mais - Carandaí - MG 

 2000 2010 

Taxa de atividade - 18 anos ou mais 54,68 63,13 

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais 20,33 10,11 

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos 

ou mais 
51,68 57,95 

Nível educacional dos ocupados 

% dos ocupados com fundamental completo - 

18 anos ou mais 
33,56 55,25 

% dos ocupados com médio completo - 18 

anos ou mais 
23,23 41,06 

Rendimento médio 

% dos ocupados com rendimento de até 1 s.m. - 18 

anos ou mais 
64,55 26,95 

% dos ocupados com rendimento de até 2 s.m. - 18 

anos ou mais 
86,58 79,31 

 

 

Rendimento médio 

Em 2010, das pessoas ocupadas na faixa etária de 18 anos ou mais, 23,77% trabalhavam 

no setor agropecuário, 1,30% na indústria extrativa, 10,74% na indústria de 

transformação, 12,03% no setor de construção, 0,89% nos setores de utilidade pública, 

13,70% no comércio e 35,61% no setor de serviços. 

 

 

1.3.2.3. Educação      
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 O Departamento Municipal de Educação, com sede na Prefeitura Municipal de 

Carandaí, sob a coordenação de Srta. Arlete Batista Coimbra, possui 22 escolas e um 

total de 2995 (dois mil novecentos e noventa e cinco ) alunos  em toda a rede municipal. 

O município oferta a Educação Infantil, o Ensino Fundamental(1º ao 9º ano) e a Educação 

de Jovens e Adultos. 

A educação em Carandaí, ainda conta com alunos da rede estadual - 03 escolas com  um 

total aproximado de 1694(mil seiscentos e noventa e quatro ) alunos,  01 escola da rede 

particular,  e uma Universidade á Distância( UNIMES) oferecendo diversos cursos. 

 

 

  Crianças e Jovens 

 

     A proporção de crianças e jovens freqüentando ou tendo completado determinados 

ciclos indica a situação da educação entre a população em idade escolar do município e  

Compõe o IDHM Educação. 

     No período de 2000 a 2010, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola cresceu 

39,39% e no de período 1991 e 2000, 228,03%. A proporção de crianças de 11 a 13 anos 

freqüentando os anos finais do ensino fundamental cresceu 38,44% entre 2000 e 2010 e  

97,49 entre 1991 e 2000. 

     A proporção de jovens entre 15 e 17 anos com ensino fundamental completo cresceu 

29,35% no período de 2000 a 2010 e 230,03% no período de 1991 a 2000. E a proporção 

de jovens entre 18 e 20 anos com ensino médio completo cresceu 143,51% entre 2000 e 

2010 e 98,51% entre 1991 e 2000. 

     Em 2010, 72,24% dos alunos entre 6 e 14 anos de Carandaí estavam cursando o 

ensino fundamental regular na série correta para a idade. Em 2000 eram 55,10% e, em 

1991, 28,94%. Entre os jovens de 15 a 17 anos, 36,18% estavam cursando o ensino 

médio regular sem atraso. Em 2000 eram 17,17% e, em 1991, 6,97%. Entre os alunos de 

18 a 24 anos, 10,98% estavam cursando o ensino superior em 2010, 2,32% em 2000 e 

1,29% em 1991. 

 Nota-se que, em 2010, 1,24% das crianças de 6 a 14 anos não freqüentavam a escola, 

percentual que, entre os jovens de 15 a 17 anos atingia 14,03%. 
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População Adulta 

 

     A escolaridade da população adulta é importante indicador de acesso a conhecimento 

e também compõe o IDHM Educação. 

     Em 2010, 44,98% da população de 18 anos ou mais de idade tinha completado o 

ensino fundamental e 31,81% o ensino médio. Em Minas Gerais, 51,43% e 35,04% 

respectivamente. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das 

gerações mais antigas e de menos escolaridade. 

    A taxa de analfabetismo da população de 18 anos ou mais diminuiu 8,92% nas últimas 

duas décadas. 

 

1.3.3. Dados Econômicos 

Número de empresas atuantes 509 

Número de unidades locais 527 

Pessoal ocupado assalariado 2.646 

Pessoal ocupado total 3.406 

Salário médio mensal 2,2 

Salários e outras remunerações 53.314 

Fonte: IBGE 2013 

 

2. Diagnóstico Educacional 

 

2.1. Indicadores da população 

 
Distribuição da população por sexo, segundo os grupos de idade  - MG 2010 

2010
 

95 a 99 
anos 

3.332 0,0% 0,0% 7.576 

90 a 94 
anos 

12.469 0,1% 0,1% 24.269 

85 a 89 
anos 

34.862 0,2% 0,3% 56.569 

80 a 84 
anos 

76.292 0,4% 0,6% 112.030 

75 a 79 129.276 0,7% 0,9% 168.843 
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anos 

70 a 74 
anos 

191.852 1,0% 1,2% 233.376 

65 a 69 
anos 

251.626 1,3% 1,5% 290.172 

60 a 64 
anos 

339.165 1,7% 1,9% 376.213 

55 a 59 
anos 

441.415 2,3% 2,4% 479.713 

50 a 54 
anos 

548.830 2,8% 3,0% 584.829 

45 a 49 
anos 

628.195 3,2% 3,4% 666.388 

40 a 44 
anos 

671.738 3,4% 3,6% 702.039 

35 a 39 
anos 

694.342 3,5% 3,7% 722.116 

30 a 34 
anos 

790.229 4,0% 4,1% 805.450 

25 a 29 
anos 

851.586 4,3% 4,4% 853.105 

20 a 24 
anos 

874.104 4,5% 4,4% 859.390 

15 a 19 
anos 

868.022 4,4% 4,3% 851.253 

10 a 14 
anos 

858.109 4,4% 4,2% 830.051 

5 a 9 anos 726.034 3,7% 3,6% 702.961 

0 a 4 anos 649.660 3,3% 3,2% 627.206 

 
Homens Mulheres 

 
(*) fonte IBGE 2010 

 

 

 

Informações sobre o Município de Carandaí 
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População(1) 

(Localização / 

Faixa Etária) 

Ano 
0 a 3 

anos 

4 a 5 

anos 

6 a 14 

anos 

15 a 17 

anos 

18 a 24 

anos 

25 a 34 

anos 

35 

anos 

ou 

Mais 

Total 

FONTE: (1) IBGE - CENSO 2000 E 2010 E CONTAGEM 2007; (2) IBGE - 2008, A PREÇOS CORRENTES (1 

000 R$); (3) ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - PNUD - 2000; (4) ÍNDICE DE 

DESENVOLVIMENTO DA INFÂNCIA - UNICEF - 2004;(5) IBGE - CENSO DEMOGRÁFICO DE 2000 

NOTA: NO RESULTADO TOTAL DA POPULAÇÃO, O IBGE INCLUI A POPULAÇÃO ESTIMADA NOS 

DOMICÍLIOS FECHADOS ALÉM DA POPULAÇÃO RECENSEADA. NO CASO DOS MUNICÍPIOS QUE 

NÃO PARTICIPARAM DA CONTAGEM A POPULAÇÃO É TODA ESTIMADA. 

Urbana 

2000 1.097 557 2.765 929 2.141 2.391 5.902 15.782 

2007 872 499 2.611 960 2.103 2.671 7.160 16.876 

2010 918 459 2.610 966 2.226 2.891 8.135 18.205 

 

          

Rural 

2000 360 157 1.006 244 632 962 1.915 5.276 

2007 284 167 829 307 647 774 2.185 5.193 

2010 240 141 763 296 605 758 2.338 5.141 

Total 

2000 1.457 714 3.771 1.173 2.773 3.353 7.817 21.058 

2007 1.156 666 3.440 1.267 2.750 3.445 9.345 22.069 

2010 1.158 600 3.373 1.262 2.831 3.649 10.473 23.346 

PIB(2) IDH(3) IDI(4) Taxa de analfabetismo(5) 

256.434 0.76 0.73 

População de 10 a 15 

anos 

População de 

15 anos ou 

mais 

1.70 9.90 
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2.2 Indicadores da Estrutura Física 

 

2.2.1. Número de Escolas por Etapa de Ensino – Rede Estadual de Carandaí 

 

 

 

Número de Escolas por Etapa de Ensino – Rede Municipal em Carandaí 

Ano 

Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

2007 4 4 8 7 11 18 0 0 0 

2008 6 3 9 7 11 18 0 0 0 

2009 8 3 11 7 9 16 0 0 0 

2010 8 3 11 7 9 16 0 0 0 

Ano 

Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio Número de Salas de 

aula 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total  

Existentes 

Utilizad

as 

2007 0 0 0 3 0 3 3 0 3 33 33 

2008 0 0 0 3 0 3 3 0 3 33 33 

2009 0 0 0 3 0 3 3 0 3 33 33 

2010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 33 33 

2011 0 0 0 3 0 3 3 0 3 33 36 

2012 0 0 0 3 0 3 3 0 3 33 36 

2013 0 0 0 3 0 3 3 0 3 33 36 
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Ano 

Educação Infantil Ensino Fundamental Ensino Médio 

Urbana Rural Total Urbana Rural Total Urbana Rural Total 

2011 8 3 11 7 9 16 0 0 0 

2012 8 3 11 7 9 16 0 0 0 

2013 8 4 12 7 9 16 0 0 0 
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Condições de Atendimento do Diurno - Rede Estadual em Carandaí 

Indicador  Ano   

Educação 

Infantil 

Anos Iniciais 

do Ensino 

Fundamental 

Anos Finais 

do Ensino 

Fundamental 

Ensino 

Médio 

 Rural   Urbana  Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana 

Média de 

alunos 

por 

turma 

2007 - - - 21.1 - 30.2 - 36.6 

2008 - - - 20.9 - 28.9 - 35.1 

2009 - - - 19.4 - 30.2 - 34.0 

2010 - - - 20.0 - 27.8 - 35.2 

2011 - - - 19.3 - 29.1 - 33.8 

2012 - - - 23.0 - 28.2 - 36.5 

2013 - - - - - - - - 

Média de 

alunos 

por 

turma 

2007 - - - 4.4 - 4.4 - 4.4 

2008 - - - 4.4 - 4.4 - 4.4 

2009 - - - 4.4 - 4.4 - 4.4 

2010 - - - 4.4 - 4.4 - 4.4 

2011 - - - 4.4 - 4.4 - 4.4 

2012 - - - 4.4 - 4.4 - 4.4 

2013 - - - - - - - - 

OBS:  

(1) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
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Condições de Atendimento do Diurno - Rede Municipal em Carandaí 

Indicador  Ano   

Educação 

Infantil 

Anos Iniciais 

do Ensino 

Fundamental 

Anos Finais 

do Ensino 

Fundamental 

EJA(1) – Anos 

Iniciais do 

Ensino 

Fundamental 

EJA(1) – Anos 

Finais do 

Ensino 

Fundamental 

 Rural   Urbana  Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana 

Média de 

alunos 

por turma 

2007 17.8 20.7 11.7 22.2 - 31.8 - 13.5 - - 

2008 16.0 18.5 9.8 20.8 - 32.0 - - - - 

2009 12.0 17.9 10.8 21.1 - 34.3 
 

- - - 

2010 13.0 16.3 9.0 20.2 - 29.2 - - - - 

2011 - - - - - - - -- - - 

2012 - - - - - - - - - - 

2013 - - - - - - - - - - 

Média de 

horas-

aula 

diária 

2007 4.1 4.2 4.4 4.4 - 4.4 - 4.0 - 
 

2008 4.4 4.2 4.4 4.4 - 4.4 - - - - 

2009 4.4 4.1 4.4 4.4 - 4.5 - - - - 

2010 4.3 4.1 4.4 4.4 - 4.4 - - - - 

2011 - - - - - - - - - - 

2012 - - - - - - - - - - 

2013 - - - - - - - - - - 

OBS:  

(1) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 

 

Indicador 

Ano 

Educação 
Infantil 

Anos Iniciais 
do Ensino 

Fundamental 

Anos Finais do 
Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio 

EJA(1) – Anos 
Iniciais do 

Ensino 
Fundamental 

EJA(1) – Anos Finais do 
Ensino Fundamental 

 Rural  
 Urbana

  
Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana 

Média de 
alunos 

2007 - - - - - - - - - - - 30.6 

Condições de atendimento – Noturno – Rede Municipal de Carandaí 



Prefeitura Municipal de Carandaí 

“Unidos por uma cidade melhor” 
Adm. 2013/2016 

 

 
Paço Municipal Presidente Tancredo Neves 

Praça Barão de Santa Cecília, 68 - Centro 

Carandaí – Minas Gerais 

 

Indicador 

Ano 

Educação 
Infantil 

Anos Iniciais 
do Ensino 

Fundamental 

Anos Finais do 
Ensino 

Fundamental 
Ensino Médio 

EJA(1) – Anos 
Iniciais do 

Ensino 
Fundamental 

EJA(1) – Anos Finais do 
Ensino Fundamental 

 Rural  
 Urbana

  
Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana 

por 
turma 

2008 - - - - - - - - - 17.0 - 36.5 

2009 - - - - - - - - - 20.0 - 22.2 

2010 - - - - - - - - - 18.0 - 28.5 

2011 - - - - - - - - - - - - 

2012 - - - - - - - - - - - - 

2013 - - - - - - - - - - - - 

Média de 
horas-
aula 

diária 

2007 - - - - - - - - - - - 4.3 

2008 - - - - - - - - - 4.0 - 4.3 

2009 - - - - - - - - - 4.2 - 4.2 

2010 - - - - - - - - - 4.4 - 4.4 

2011 - - - - - - - - - - - - 

2012 - - - - - - - - - - - - 

2013 - - - - - - - - - - - - 

 

Condições de atendimento – Noturno – Rede Municipal de Carandaí 
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Condições de Atendimento - Noturno - Rede Estadual em Carandaí 

Indicador Ano 

Educação Infantil 

Anos Iniciais 

do Ensino 

Fundamental 

Anos Finais do 

Ensino 

Fundamental 

Ensino Médio 

EJA(1) – Anos 

Iniciais do 

Ensino 

Fundamental 

EJA(1) – Anos 

Finais do 

Ensino 

Fundamental 

 Rural   Urbana  Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural Urbana 

Média de 

alunos por 

turma 

2007 - - - - - - - 32.9 - - - - 

2008 - - - - - - - 42.5 - - - - 

2009 - - - - - - - - - - - - 

2010 - - - - - - - - - - - - 

2011 - - - - - - - - - - - - 

2012 - - - - - - - - - - - - 

2013 - - - - - - - - - - - - 

Média de 

horas-aula 

diária 

2007 - - - - - - - 4.4 - - - - 

2008 - - - - - - - 4.4 - - - - 

2009 - - - - - - - - - - - - 

2010 - - - - - - - - - - - - 

2011 - - - - - - - - - - - - 

2012 - - - - - - - - - - - - 

2013 - - - - - - - - - - - - 

OBS:  

(1) - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 
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2.3- Indicadores da Educação Básica 

 

Dados gerais de Educação da Localidade 

Indicadores da Educação Básica da localidade 

Ano Estabelecimentos Matrículas Docentes Turmas 

2007 26 6.063 267 257 

2008 27 5.868 281 259 

2009 27 5.594 258 253 

2010 27 5.472 279 256 

2011 26 5.403 260 249 

2012 26 5.185 252 239 

2013 26 5.066 256 245 

 

 

Redes Específicas do Município Creche Pré-escola 

CARANDAI 

Estadual 0 0 

Municipal 160 529 

Privada 18 32 

Total 178 561 

    
 

 

 

Oferta de Educação Infantil/2014 
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 Taxa de EscolarizaTaxação Líquida nTo Município de Carandaí 

Fundamental (7 a 14 anos) Ensino Médio (15 a 17 anos) 

FONTE:1) IBGE - CENSO DEMOGRÁFICO FONTDE 2010. 

94.08 48.95 

 

 

2.4- Indicadores da Educação Especial  

 

Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos)- 

2014 

Creche Pré-Escola 
Anos 

Iniciais 

Anos 

Finais 
Médio 

Ed 

Prof. 

Nível 

Técnico 

EJA 

Fund1,2 

EJA 

Médio1,2 

0 0 11 6 0 0 0 0 

2 3 32 24 0 0 3 0 

0 0 41 0 0 0 0 0 

2 3 84 30 0 0 3 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAXA DE ESCOLARIZAÇÃO LÍQUIDA NO MUNÍCPIO DE CARANDAI 

FONTE: 1 ) IBGE – CENSO DEMOGRÁFICO DE 2010 
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2.5- Indicadores de Formação de Educadores e Valorização do Magistério  

 

Funções Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino - Rede Municipal em Carandaí 

(Cont.) 

Modalidade/Etapa 

Funções Docentes 

Ano C/Lic C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

LEGENDA PARA FUNÇÕES DOCENTES: C/LIC - COM LICENCIATURA; C/GR - COM 

GRADUAÇÃO; C/EM - COM ENSINO MÉDIO; C/NM - COM NORMAL MÉDIO; S/EM - SEM 

ENSINO MÉDIO 

CRECHE 

       
2007 3 3 - 1 - 4 

2008 9 9 - 2 - 11 

2009 9 9 - 2 - 11 

2010 9 9 - 3 - 12 

2011 9 9 3 3 - 15 

2012 10 10 8 3 - 21 

2013 11 - 11 1 1 - 

PRÉ-ESCOLA 

       
2007 21 22 - 6 - 28 

2008 28 29 - 4 - 33 

2009 27 28 - 9 - 37 
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Funções Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino - Rede Municipal em Carandaí 

(Cont.) 

Modalidade/Etapa 

Funções Docentes 

Ano C/Lic C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

2010 27 27 - 4 - 31 

2011 25 25 - 6 - 31 

2012 27 27 - 8 - 35 

2013 31 1 32 1 8 - 

ANOS INICIAIS do Ensino 

Fundamental 

       
2007 45 47 10 6 - 63 

2008 80 81 9 9 - 99 

2009 81 82 9 7 - 98 

2010 55 56 8 11 - 75 

2011 56 56 7 12 - 75 

2012 51 51 6 9 - 66 

2013 50 2 52 7 12 - 

ANOS FINAIS do Ensino 

Fundamental 

       
2007 40 43 - 2 - 45 

2008 115 117 - 5 - 122 

2009 116 119 - 6 - 125 

2010 67 68 4 4 - 76 
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Funções Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino - Rede Municipal em Carandaí 

(Cont.) 

Modalidade/Etapa 

Funções Docentes 

Ano C/Lic C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

2011 69 69 - 5 - 74 

2012 74 74 - 3 - 77 

2013 67 4 71 1 4 - 

EJA - Fundamental - Anos 

Iniciais - Presencial 

       
2007 2 2 - - - 2 

2008 2 2 - - - 2 

2009 1 1 1 - - 2 

2010 1 1 - 1 - 2 

2011 2 2 - 1 - 3 

2012 2 2 - 1 - 3 

2013 1 1 2 - - - 

EJA - Fundamental - Anos 

Finais - Presencial 

       
2007 17 17 - - - 17 

2008 18 18 - - - 18 

2009 18 18 - - - 18 

2010 17 17 1 - - 18 

2011 20 20 - - - 20 
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Funções Docentes por Modalidade e Etapa de Ensino - Rede Municipal em Carandaí 

(Cont.) 

Modalidade/Etapa 

Funções Docentes 

Ano C/Lic C/Gr C/EM C/NM S/EM Total 

2012 16 16 - 1 - 17 

2013 10 1 11 - - - 
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Salário de Professor II – hora aula 

 

Salário de Professor I
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2.6- Indicadores de Gestão e Financiamento  

No que tange a gestão e o financiamento da educação, em nosso município, temos 

instrumentos legais que regem essa dimensão da gestão, previstos pela Constituição 

Federal e pela LDB: 

“A União aplicará anualmente, nunca menos de dezoito, e os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita resultante de 

impostos, compreendida a proveniente de transferências na manutenção e 

desenvolvimento de ensino.” (CF Art. 212 e LDB Art 69). 

 Estas leis têm como garantir uma base legal no estatuto da educação brasileira para 

obrigar as unidades da federação a destinarem recursos financeiros diretamente á 

educação. 

A esse respeito há alguns programas  destinados  a cada área da educação como: 

 FUNDEB: Fundo de Manutenção E Desenvolvimento da Educação Básica e de 

Valorização dos Profissionais da Educação; 

 PNAE: Programa Nacional de Alimentação Escolar; 

 PNATE: Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar; 

 PDDE: Programa Dinheiro Direto na Escola; 

 QESE:Quotas Estaduais do Salário- Educação 

A destinação destes recursos a educação  em nosso município sujeitar-se a realização da 

despesa de acordo com os estágios de empenho prévio, liquidação e pagamento. 

A gestão dos recursos financeiros  tem o  acompanhamento,o controle, a avaliação e o 

fortalecimento das instâncias de controle interno e externo através de seus Conselhos 

deliberativos: Conselho do FUNDEB, Conselho da Alimentação Escolar e do Conselho 

Municipal de Educação.  

 

 

 

Percentual de aplicação com ensino: 

EXERCÍCIO PERCENTUAL 

http://www.infoescola.com/educacao/gestao-financeira-da-educacao/
http://www.infoescola.com/educacao/fundeb/
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2010 26,29% 

2011 25,87% 

2012 26,26% 

2013 28,51% 

2014 26,65% 

 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – Pelo menos 25% da receita proveniente de 

impostos, incluídos as transferências (art.2012 da CR) 

 

 

Recursos Transferidos para FUNDEB: 

 

EXERCÍCIO VALOR 

2010 R$5.598.136,56 

2011 R$6.158.578,68 

2012 R$6.748.965,99 

2013 R$7.473.558,13 

2014 R$8.046.041,43 

 

 

2.7 – Indicadores da Qualidade do Ensino: 

 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) monitora o sistema de ensino 

de nosso pais combinando dois fatores: 

 Indicadores de fluxo(promoção, repetência e evasão); 

 Pontuações,em exame padronizados,obtidos por estudantes ao final de algumas 

PNAE 214.341,20 201.780,00 218.796,00 232.820,00 452,812,00 

PDDE 

ESCOLA 
5.530,20 ---- --- 8.840,00 460,66 

QESE 421.094,21 496.016,03 582.595,68 639.179,65 689.239,51 

TOTAL  6.984.234,13 7.713.605,40 8.458.468,10  
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etapas do sistema de ensino. 

O objetivo é mostrar as condições do ensino no Brasil. 

O IDEB é calculado pelo exame (Saeb ou Prova Brasil) e Censo Escolar,a média  da 

proficiência em língua portuguesa e matemática e indicador de rendimento, baseado na 

taxa de aprovação da etapa de ensino dos alunos da unidade educativa(Ensino 

Fundamental e Médio). 

 

 

Histórico IDEB Rede Estadual Anos Iniciais 

 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Estado  2005  2007  2009  2011  2013  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  2021  

Minas 

Gerais 
4.9 4.9 5.8 6.0 6.2 5.0 5.3 5.7 5.9 6.2 6.4 6.6 6.8 

 

 

Histórico IDEB Rede Estadual Anos Finais 

 

 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Estado  2005  2007  2009  2011  2013  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  2021  

Minas 

Gerais 
3.6 3.7 4.1 4.4 4.7 3.6 3.8 4.0 4.4 4.8 5.1 5.3 5.6 

 

 

 

 

Histórico IDEB Rede Municipal anos Iniciais 

 

 Ideb Observado Metas Projetadas 
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Município  2005  2007  2009  2011  2013  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  2021  

CARANDAI 4.7 4.3 6.2 6.5 6.2 4.7 5.1 5.5 5.7 6.0 6.2 6.5 6.7 

 

 

Histórico IDEB Rede Municipal anos Finais 

 

 Ideb Observado Metas Projetadas 

Município  2005  2007  2009  2011  2013  2007  2009  2011  2013  2015  2017  2019  2021  

CARANDAI 
 

4.1 5.1 4.6 5.0 
 

4.2 4.4 4.7 5.0 5.3 5.5 5.8 

 

 

 

Desempenho no Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM - Redes em Carandaí 

Nível Ano 
Média da prova 

objetiva 

Média Total  

(Redação e Prova 

Objetiva) 

Rede Federal 2009 - - 

Rede Estadual 2009 520.03 560.96 

Rede Municipal 2009 - - 

Rede Privada 2009 602.44 610.60 

 

 

Taxas de Rendimento - Rede Estadual em Carandaí 

SÉRIE/ANO Ano 
Taxa Aprovação Taxa Reprovação Taxa Abandono 

   

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 
   

1ª série / 2º 2008  100.00  -  0.00  -  0.00  - 
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Taxas de Rendimento - Rede Estadual em Carandaí 

SÉRIE/ANO Ano 
Taxa Aprovação Taxa Reprovação Taxa Abandono 

   

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 
   

ano do EF 2009  100.00  -  0.00  -  0.00  - 
   

2010  100.00  -  0.00  -  0.00  - 
   

2011  100.00  -  0.00  -  0.00  - 
   

2012  100.00  -  0.00  -  0.00  - 
   

2ª série / 3º 

ano do EF 

2008  97.60  -  1.20  -  1.20  - 
   

2009  100.00  -  0.00  -  0.00  - 
   

2010  98.10  -  0.00  -  1.90  - 
   

2011  100.00  -  0.00  -  0.00  - 
   

2012  100.00  -  0.00  -  0.00  - 
   

3ª série / 4º 

ano do EF 

2008  100.00  -  0.00  -  0.00  - 
   

2009  100.00  -  0.00  -  0.00  - 
   

2010  100.00  -  0.00  -  0.00  - 
   

2011  100.00  -  0.00  -  0.00  - 
   

2012  100.00  -  0.00  -  0.00  - 
   

4ª série / 5º 

ano do EF 

2008  96.00  -  4.00  -  0.00  - 
   

2009  100.00  -  0.00  -  0.00  - 
   

2010  100.00  -  0.00  -  0.00  - 
   

2011  100.00  -  0.00  -  0.00  - 
   

2012  100.00  -  0.00  -  0.00  - 
   

5ª série / 6º 

ano do EF 

2008  84.30  -  13.80  -  1.90  - 
   

2009  91.00  -  7.40  -  1.60  - 
   

2010  87.80  -  12.20  -  0.00  - 
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Taxas de Rendimento - Rede Estadual em Carandaí 

SÉRIE/ANO Ano 
Taxa Aprovação Taxa Reprovação Taxa Abandono 

   

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 
   

2011  90.00  -  10.00  -  0.00  - 
   

2012  88.00  -  11.40  -  0.60  - 
   

6ª série / 7º 

ano do EF 

2008  96.80  -  2.10  -  1.10  - 
   

2009  91.70  -  6.50  -  1.80  - 
   

2010  87.60  -  11.20  -  1.20  - 
   

2011  94.30  -  5.70  -  0.00  - 
   

2012  85.90  -  13.40  -  0.70  - 
   

7ª série / 8º 

ano do EF 

2008  95.90  -  3.50  -  0.60  - 
   

2009  96.30  -  2.60  -  1.10  - 
   

2010  94.00  -  5.30  -  0.70  - 
   

2011  94.20  -  4.10  -  1.70  - 
   

2012  92.00  -  8.00  -  0.00  - 
   

8ª série / 9º 

ano do EF 

2008  93.60  -  5.20  -  1.20  - 
   

2009  95.90  -  3.60  -  0.50  - 
   

2010  96.80  -  1.90  -  1.30  - 
   

2011  92.70  -  6.00  -  1.30  - 
   

2012  92.00  -  8.00  -  0.00  - 
   

1º ano do EM 

2008  93.00  -  5.60  -  1.40  - 
   

2009  95.40  -  1.60  -  3.00  - 
   

2010  90.30  -  7.60  -  2.10  - 
   

2011  95.80  -  2.80  -  1.40  - 
   

2012  94.70  -  4.10  -  1.30  - 
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Taxas de Rendimento - Rede Estadual em Carandaí 

SÉRIE/ANO Ano 
Taxa Aprovação Taxa Reprovação Taxa Abandono 

   

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 
   

2º ano do EM 

2008  97.80  -  0.70  -  1.50  - 
   

2009  98.40  -  0.80  -  0.80  - 
   

2010  95.10  -  2.60  -  2.30  - 
   

2011  96.70  -  1.90  -  1.50  - 
   

2012  96.00  -  1.70  -  2.40  - 
   

3º ano do EM 

2008  96.40  -  2.00  -  1.60  - 
   

2009  98.40  -  0.00  -  1.60  - 
   

2010  99.20  -  0.00  -  0.80  - 
   

2011  97.50  -  0.00  -  2.50  - 
   

2012  97.40  -  1.30  -  1.30  - 
   

 

 

Taxas de Rendimento - Rede Municipal em Carandaí 

SÉRIE/ANO Ano 
Taxa Aprovação Taxa Reprovação Taxa Abandono 

   

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 
   

1ª série / 2º 

ano do EF 

2008  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
   

2009  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
   

2010  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
   

2011  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
   

2012  100.00  100.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
   

2ª série / 3º 

ano do EF 

2008  86.00  84.10  13.60  15.90  0.40  0.00 
   

2009  88.20  79.00  11.80  21.00  0.00  0.00 
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Taxas de Rendimento - Rede Municipal em Carandaí 

SÉRIE/ANO Ano 
Taxa Aprovação Taxa Reprovação Taxa Abandono 

   

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 
   

2010  82.30  88.90  17.30  11.10  0.40  0.00 
   

2011  91.10  88.90  8.90  11.10  0.00  0.00 
   

2012  89.70  88.60  10.30  11.40  0.00  0.00 
   

3ª série / 4º 

ano do EF 

2008  88.10  90.70  11.50  9.30  0.40  0.00 
   

2009  96.30  94.90  3.70  5.10  0.00  0.00 
   

2010  92.10  94.00  7.90  6.00  0.00  0.00 
   

2011  93.60  96.00  6.40  4.00  0.00  0.00 
   

2012  92.50  90.90  7.50  9.10  0.00  0.00 
   

4ª série / 5º 

ano do EF 

2008  89.90  97.60  10.10  2.40  0.00  0.00 
   

2009  96.60  97.60  3.40  2.40  0.00  0.00 
   

2010  93.60  96.60  6.40  3.40  0.00  0.00 
   

2011  98.80  100.00  1.20  0.00  0.00  0.00 
   

2012  98.00  100.00  2.00  0.00  0.00  0.00 
   

5ª série / 6º 

ano do EF 

2008  75.00  0.00  24.60  0.00  0.40  0.00 
   

2009  78.50  0.00  21.50  0.00  0.00  0.00 
   

2010  77.00  -  23.00  -  0.00  - 
   

2011  80.60  -  19.40  -  0.00  - 
   

2012  86.00  -  14.00  -  0.00  - 
   

6ª série / 7º 

ano do EF 

2008  79.10  0.00  20.90  0.00  0.00  0.00 
   

2009  87.60  0.00  12.40  0.00  0.00  0.00 
   

2010  80.80  -  19.20  -  0.00  - 
   

2011  86.10  -  13.90  -  0.00  - 
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Taxas de Rendimento - Rede Municipal em Carandaí 

SÉRIE/ANO Ano 
Taxa Aprovação Taxa Reprovação Taxa Abandono 

   

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 
   

2012  81.00  -  19.00  -  0.00  - 
   

7ª série / 8º 

ano do EF 

2008  88.10  0.00  11.90  0.00  0.00  0.00 
   

2009  85.60  0.00  14.40  0.00  0.00  0.00 
   

2010  90.50  -  9.50  -  0.00  - 
   

2011  85.70  -  14.30  -  0.00  - 
   

2012  79.90  -  20.10  -  0.00  - 
   

8ª série / 9º 

ano do EF 

2008  80.50  0.00  18.80  0.00  0.70  0.00 
   

2009  84.90  0.00  15.10  0.00  0.00  0.00 
   

2010  85.80  -  14.20  -  0.00  - 
   

2011  87.70  -  12.30  -  0.00  - 
   

2012  84.80  -  15.20  -  0.00  - 
   

1º ano do EM 

2008  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
   

2009  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
   

2010  -  -  -  -  -  - 
   

2011  -  -  -  -  -  - 
   

2012  -  -  -  -  -  - 
   

2º ano do EM 

2008  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
   

2009  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
   

2010  -  -  -  -  -  - 
   

2011  -  -  -  -  -  - 
   

2012  -  -  -  -  -  - 
   

3º ano do EM 2008  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
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Taxas de Rendimento - Rede Municipal em Carandaí 

SÉRIE/ANO Ano 
Taxa Aprovação Taxa Reprovação Taxa Abandono 

   

Urbana Rural Urbana Rural Urbana Rural 
   

2009  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 
   

2010  -  -  -  -  -  - 
   

2011  -  -  -  -  -  - 
   

2012  -  -  -  -  -  - 
   

 

 

 

Matrículas em Turmas de Correção de Fluxo - Rede Estadual em Carandaí 

ETAPA 

Matrículas em TURMAS de correção de fluxo 

2009 2010 2011 2012 2013 

 

 

Ensino Fundamental 

54 - - - - 

 
 

 

Matrículas em Turmas de Correção de Fluxo - Rede Municipal em Carandaí 

ETAPA 
Matrículas em TURMAS de correção de fluxo 

2009 2010 2011 2012 2013 
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Ensino Fundamental 

  

141 34 - 89 65 
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3- Diretrizes, Metas e Estratégias  

 Diretrizes do PNE: 

I - erradicação do analfabetismo;  
II - universalização do atendimento escolar;  
III - superação das desigualdades educacionais, com ênfase na promoção da cidadania e na 
erradicação de todas as formas de discriminação;  
IV - melhoria da qualidade da educação;  
V - formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em 
que se fundamenta a sociedade; 
 VI - promoção do princípio da gestão democrática da educação pública;  
VII - promoção humanística, científica, cultural e tecnológica do País;  
VIII - estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em educação como 
proporção do Produto Interno Bruto - PIB, que assegure atendimento às necessidades de 
expansão, com padrão de qualidade e equidade;  
IX - valorização dos (as) profissionais da educação;  
X - promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à diversidade e à 
sustentabilidade socioambiental. 

 

META 1: Universalizar, até 2018, 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, 80% (oitenta por cento) das crianças de 3 (três) anos e 50% de 

crianças de 0 (zero) a 2 (dois)  anos  até o final da vigência deste PMDE. 

Estratégias:  

1.1. Definir, em regime de colaboração entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 

os Municípios, metas de expansão das respectivas redes públicas de educação infantil 

segundo padrão nacional de qualidade, considerando as peculiaridades locais; 

1.2. Garantir que, ao final da vigência deste PMDE, seja inferior a 10% (dez por cento) 

a diferença entre as taxas de freqüência 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; 
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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, no primeiro ano de vigência do PMDE, normas, procedimentos e 

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

creches; 

1.5. Manter e ampliar, em regime de colaboração e respeitadas as normas de 

acessibilidade, programa nacional de construção e reestruturação de escolas, bem como de 

aquisição de equipamentos, visando à expansão e à melhoria da rede física de escolas 

públicas de educação infantil; 

1.6. Implantar, até o segundo ano de vigência deste PMDE, avaliação da educação 

infantil, a ser realizada a cada 3 (três) anos, 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. Manter a formação inicial e continuada dos (as) profissionais da educação infantil, 

garantindo, progressivamente, o atendimento por profissionais com formação superior; 

1.9. Estimular a participação dos profissionais da educação junto a instituições de 

pesquisas e de formação de professores para estudar e conhecer as teorias de 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. Fomentar o atendimento das populações do campo na  infantil nas respectivas 

comunidades, por meio do redimensionamento da distribuição territorial da oferta, limitando 

a nucleação de escolas e o deslocamento de crianças, de forma a atender às 

especificidades dessas comunidades, garantido consulta prévia e informada; 
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1.11. 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, 

visando assegurar a educação bilíngue para crianças surdas e a transversalidade da 

educação especial nessa etapa da educação básica; 

1.12. 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; 

1.13. 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; 

1.14. 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; 

1.15. 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; 

1.16. 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. 

META 2 : Assegurar 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 

PMDE. 

Estratégias: 
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2.1. O Ministério da Educação, em articulação e colaboração com os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, deverá, até o final do 2o (segundo) ano de vigência deste PMDE, 

elaborar e encaminhar ao Conselho Nacional de Educação, precedida de consulta pública 

nacional, proposta de direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento para os (as) 

alunos (as) do ensino fundamental; 

2.2. Pactuar entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 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 fundamental; 

2.3. Manter mecanismos para o acompanhamento individualizado dos (as) alunos (as) 

do ensino fundamental em parceria com a União, Estado e Distrito Federal. 

2.4. Fortalecer o acompanhamento e o monitoramento do acesso, da permanência e 

do aproveitamento escolar dos beneficiários de programas de transferência de renda, bem 

como das situações de discriminação, preconceitos e 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; 

2.5. Manter 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, das escolas do campo; 

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, a 

identidade cultural e as condições climáticas da região; 

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) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13005.htm#art7§5
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dentro e fora dos espaços escolares, assegurando ainda que as escolas se tornem pólos 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. Manter a oferta do ensino fundamental, em especial dos anos iniciais, para as 

populações do campo nas próprias comunidades; 

2.11. Manter 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, inclusive mediante certames e concursos nacionais; 

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 nacional. 

2.14. Promover atividades pedagógicas dando a todos o direito de aprendizagem, 

participação das avaliações formativas e  recuperações; através de projetos educativos e 

capacitações dos professores, considerando as especificidades da educação do campo. 

META 3 : Incentivar, até 2018; que pelo menos 85% dos alunos de  15 (quinze) a 17 

(dezessete) anos se matriculem no Ensino Médio até o período  de vigência deste PMDE. 

 Estratégias: 

3.1. Consolidar um trabalho de motivação para que todos os alunos do 9º(nono) ano se 

matriculem no Ensino Médio. 

3.2. Continuar com a parceria do transporte escolar para os alunos que ingressarem no 

Ensino Médio na Rede Estadual; 
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3.3. Fortalecer as ações educativas no ensino fundamental anos finais, para que os 

alunos possam ter uma base sólidas de conhecimentos para o ingresso no Ensino Médio. 

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. 

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 

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 PMDE, a ampliação 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; 

4.3. Manter, ao longo deste PMDE, salas de recursos multifuncionais e fomentar a 

formação continuada de professores e professoras para o atendimento educacional 

especializado nas escolas urbanas e do campo; 

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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Lei/L11494.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm
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pública de educação básica, conforme necessidade identificada por meio de avaliação, 

ouvidos a família e o aluno; 

4.5. Manter e aperfeiçoar centros multidisciplinares de apoio, pesquisa e assessoria, 

articulados com instituições acadêmicas e integrados por profissionais das áreas de saúde, 

assistência social, pedagogia e psicologia, para apoiar o trabalho dos (as) professores da 

educação básica com os (as) alunos (as) com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação; 

4.6. Manter e ampliar 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 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 arts. 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; 

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 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Decreto/D5626.htm#art22
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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; 

4.11. Promover o desenvolvimento de 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. Apoiar a ampliação das equipes de profissionais da educação para atender à 

demanda do processo de escolarização dos (das) estudantes com deficiência, transtornos 

globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, 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; 

4.14. Definir, no segundo ano de vigência deste PMDE, indicadores de qualidade e 

política de avaliação e supervisão para o funcionamento de instituições públicas e privadas 

que prestam atendimento a alunos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento 

e altas habilidades ou superdotação; 

4.15. Promover, por iniciativa do Ministério da Educação, nos órgãos de pesquisa, 

demografia e estatística competentes, a obtenção de informação detalhada sobre o perfil 
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das pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação de 0 (zero) a 17 (dezessete) anos; 

4.16. Promover 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 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, participação e aprendizagem dos estudantes 

com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação matriculados na rede pública de ensino; 

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

ensino fundamental até o período  de vigência deste PMDE. 

 

Estratégias : 

 

5.1. Estruturar os processos pedagógicos de alfabetização, nos anos iniciais do 

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

qualificação e valorização dos professores e com apoio pedagógico, a fim de garantir a 

alfabetização plena de todas as crianças. 

 

5.2. Instituir instrumentos de avaliação periódicos e específicos para a alfabetização 

das crianças, aplicados a cada ano. 

 

5.3. 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 alunos, consideradas as diversas abordagens metodológicas 

e sua efetividade. 
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5.4. Promover e estimular a formação inicial e continuada de professores para a 

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

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

graduação stricto sensu e ações de formação continuada de professores para a 

alfabetização. 

 

META 6: Oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 15%  das escolas 

públicas, de forma a atender, as escolas públicas do município, até o período  de vigência 

deste PMDE. 

 

Estratégias : 

 

6.1. Instituir, em regime de colaboração, entre Rede Municipal e Rede Estadual, a 

reorganização dos espaços para atender os alunos do Ensino Fundamental em jornada 

ampliada. 

 

6.2. Instituir, em regime de colaboração, programa de construção de escolas com 

padrão arquitetônico e de mobiliário adequado para atendimento em tempo integral, 

prioritariamente em comunidades com maior número de crianças em situação de 

vulnerabilidade social. 

 

6.3. Adotar medidas para otimizar o tempo de permanência dos alunos na escola, 

bem como sua qualidade, direcionando a expansão da jornada para um currículo integrado, 

com atividades recreativas, esportivas e culturais.  

 

6.4. Fomentar a articulação da escola com os diferentes espaços educativos, culturais 

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

parques. 

 

6.5. Iniciar o atendimento em tempo integral com as turmas do 1º ano do ensino 

fundamental, ampliando gradativamente de acordo com as possibilidades 

orçamentárias administrativas e educativas do município.  
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META 7: Fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

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

seguintes médias nacionais para o IDEB: 

 

IDEB 

 

2015 

 

2017 

 

2019 

 

2021 

Anos iniciais do ensino 

fundamental 
5,2 5,5 5,7 6,0 

Anos finais do ensino fundamental 4,7 5,0 5,2 5,5 

Ensino médio 4,3 4,7 5,0 5,2 

 

Estratégias : 

 

7.1. Estimular a criação de  programas de formação permanente com foco na 

capacitação dos professores para o uso pedagógico das tecnologias na escola.  

 

7.2. Realizar estudos e análise dos dados referentes às avaliações externas 

municipais de todas as escolas do ensino fundamental para subsidiar a elaboração de plano 

de intervenção pedagógica nas escolas que não atingiram a meta do IDEB.  

 

7.3. Construir as diretrizes curriculares municipais da Educação Infantil e Ensino 

Fundamental de acordo com legislação vigente com orientações metodológicas e 

especificas oriundas das formações continuadas oferecidas pelo MEC.  

 

7.4. Implementar, um programa de apoio pedagógico para a correção de fluxo 

escolar, tendo em vista a redução da desigualdade educacional dentro das escolas de 

ensino fundamental.  

 

7.5. Qualificar o sistema de avaliação institucional e de aprendizagem da rede pública 

municipal de educação, aperfeiçoando os mecanismos para o acompanhamento pedagógico 

dos alunos, visando torná-lo um instrumento efetivo de planejamento, intervenção, 

acompanhamento e gestão da política educacional.  
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7.6. Fomentar o desenvolvimento de tecnologias educacionais e de inovação das 

práticas pedagógicas nos sistemas de ensino, que assegurem a melhoria da aprendizagem 

e do fluxo escolar. 

 

7.7. Estimular a articulação entre a pós-graduação, núcleos de pesquisa e cursos de 

formação para profissionais da educação, de modo a garantir a elaboração de propostas 

pedagógicas capazes de incorporar os avanços de pesquisas ligadas ao processo 

educacional, bem como qualificar a educação municipal.  

 

7.8. Assegurar a publicação das produções das experiências exitosas da educação 

municipal através da realização de congressos, revistas impressas/digitais e publicação de 

livros. 

 

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 do campo, da região de menor escolaridade no município . 

Estratégias: 

8.1. Desenvolver programas 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. Manter programas de educação de jovens e adultos 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. Permitir a realização gratuita de exames de certificação da conclusão do ensino 

fundamental; 

8.4. Incentivar a oferta gratuita de educação profissional técnica por parte das 

entidades privadas de serviço social e de formação profissional vinculadas ao sistema 
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sindical, de forma concomitante ao ensino ofertado na rede escolar pública, para os 

segmentos populacionais considerados; 

8.5. Promover, em parceria com as áreas de saúde e assistência social, o 

acompanhamento e o monitoramento do acesso à escola específicos para os segmentos 

populacionais considerados, para a garantia de freqüência e apoio à aprendizagem, de 

maneira a estimular a ampliação do atendimento desses (as) estudantes na rede pública 

regular de ensino; 

 

META 9: Elevar a taxa de alfabetização da população com 15 (quinze) anos ou mais 

para 90,0% (noventa por cento) até 2018 e, até o final da vigência deste PMDE, buscando 

erradicar o analfabetismo absoluto e reduzir em 90% (noventa por cento) a taxa de 

analfabetismo funcional. 

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; 

9.2. Promover campanha de identificação dos jovens e adultos com ensino 

fundamental e médio incompletos, para atender a demanda ativa por vagas na educação de 

jovens e adultos; 

9.3. Implementar ações de alfabetização de jovens e adultos com garantia de 

continuidade da escolarização básica; 

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 de transporte; 

9.6. Apoiar técnica e financeiramente projetos inovadores na educação de jovens e 

adultos que visem ao desenvolvimento de modelos adequados às necessidades específicas 

desses (as) alunos (as); 
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9.7. 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; 

9.8. Estimular programas de capacitação tecnológica da população jovem e adulta, 

direcionados para os segmentos com baixos níveis de escolarização formal e para os (as) 

alunos (as) com deficiência, articulando os sistemas de ensino, 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; 

9.9. 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. 

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

educação de jovens e adultos, no ensino fundamental  na forma integrada à educação 

profissional. 

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; 



 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARANDAÍ 

Honestidade e Trabalho 
Adm. 2005 - 2008 

 

Praça Barão de Santa Cecília, 68    –    Centro   CEP 36.280-000  Carandaí -  Minas Gerais 

Tel. (32)  3361  1177       FAX (32) 3361  1088            e-mail  govpmc@carandainet.com.br 

 

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. Implantar programa nacional de 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 

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. Institucionalizar 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. Orientar a expansão da oferta de educação de jovens e adultos articulada à 

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

estabelecimentos penais, assegurando-se formação específica dos professores e das 

professoras e implementação de diretrizes nacionais em regime de colaboração; 
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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. 

META 11- Promover a Educação Profissional pública e gratuita, assegurando o 

atendimento de 70% da demanda até o final de vigência  do PMDE. 

Estratégias: 

11.1. Manter convênios com programas estaduais e federais de financiamento para 

educação profissional durante a vigência deste plano. 

11.2. Incentivar a educação profissionalizante como educação continuada, ampliando 

as oportunidades de ingresso no mundo de trabalho. 

 

META 12: Intensificar a relação entre Município e as Universidades, visando a atender 

às demandas referentes à Educação Superior. 

Estratégias: 

12.1. Firmar convênios com as Universidades para fortalecer o oferecimento de cursos de 

acordo com as necessidades da administração pública municipal, visando qualificar seu 

quadro de funcionários. 

12.2. Consolidar e ampliar programas de Transporte estudantil intermunicipal, tendo em vista 

a formação em nível superior 

 

META 13 -Valorizar os (as) profissionais do magistério da rede pública de educação 

básica de forma a equiparar seu rendimento médio aos demais profissionais com 

escolaridade equivalente e tomar como referência o piso salarial nacional profissional, 

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

Estratégias:  

13.1.Garantir a aplicação do piso salarial nacional, calculado com base no piso 

salarial do FUNDEB, para a Educação Infantil e Ensino Fundamental. 

13.2. Revisar e adequar os Planos de Cargos e Salários de acordo com a legislação 

vigente, valorizando a formação continuada e o tempo de serviço. 

13.3. Qualificar o tempo destinado à hora atividade. 

13.4. Garantir que, no prazo de cinco anos, 100% dos professores da Educação 

Básica (em todas as modalidades) possuam a formação especifica de nível superior, de 

licenciatura plena em instituições qualificadas.  
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13.5. Assegurar nos planos de carreira dos profissionais do município licenças 

remuneradas,  e incentivos para qualificação profissional, inclusive em nível de pós-

graduação strictu sensu. 

13.6. Propor às instituições públicas de nível superior, a oferta de cursos de 

especialização voltados para a formação de professores para as diferentes áreas de ensino 

e, em particular, para a educação especial, a gestão escolar, a formação de jovens e adultos 

e a educação infantil.  

13.7.Criar em parcerias com instituições financeiras, programas de financiamento 

para aquisição de computadores para professores e de softwares educacionais. 

13.8. Implantar e implementar Sistema de Avaliação Institucional, de forma 

democrática, em todas as unidades educativas.   

13.9. Promover parcerias entre as redes de ensino e as instituições formadoras e 

práticas, que estimulem o aperfeiçoamento do ensino e a formação docente.  

13.10. Proporcionar, no período de 05 (cinco) anos após a aprovação do PMDE, 

condições para que todos os Professores possam iniciar formação em nível superior, sob 

responsabilidade de cada rede de ensino.  

13.11. Oferecer cursos de graduação e pós-graduação aos profissionais da Educação 

do Município, por meio de parcerias com as Instituições Formadoras.  

13.12. Incentivar a formação em curso de Pedagogia para todos os profissionais que 

atuam como auxiliares na Educação Infantil. 

 13.13. Intensificar e qualificar a formação dos gestores escolares.  

13.14. Oferecer programas de formação a todos os Profissionais da Educação 

(docência, técnica e administrativa e de apoio).  

13.15. Implementar Sistema de Avaliação de Desempenho para todos os profissionais 

das Instituições de Ensino, no prazo de dois anos após a aprovação do PMDE. 

13.16. Implantar e implementar Sistema de Avaliação Institucional, de forma 

democrática, em todas as unidades educativas. 

13.17. Criar e implementar, até dois anos da aprovação do PMDE, Programas de 

Saúde e Bem-Estar dos Profissionais da Educação em todas as Redes de Ensino.  

13.18. Implantar e implementar programas e atividades voltadas à reabilitação 

funcional dos profissionais readaptados das redes públicas de ensino, promovendo a sua 

reintegração 

13.19. Manter a realização de concursos públicos do magistério.  
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13.20. Revisar e adequar o Estatuto do Magistério Público, de acordo com a 

legislação vigente, com a efetiva participação dos profissionais da educação.  

 

META 14: assegurar condições, no prazo de 4 (quatro) anos, para a efetivação da 

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

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

Estratégias: 

14.1. Aprovar legislação específica que regulamente a matéria na área de sua 

abrangência, respeitando-se a legislação nacional, e que considere, conjuntamente, para a 

nomeação dos diretores e diretoras de escola, critérios técnicos de mérito e desempenho, 

bem como a participação da comunidade escolar; 

14.2. Ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) dos 

conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos conselhos de alimentação 

escolar, dos conselhos regionais e de outros e aos (às) representantes educacionais em 

demais conselhos de acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados 

recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de transporte para 

visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de suas funções; 

14.3. Incentivar o Município a constituir Fóruns Permanentes de Educação, com o 

intuito de coordenar as conferências municipais, bem como efetuar o acompanhamento da 

execução deste PMDE ; 

14.4. Estimular, em todas as redes de educação básica, a constituição e o 

fortalecimento de grêmios estudantis e associações de pais, assegurando-se-lhes, inclusive, 

espaços adequados e condições de funcionamento nas escolas e fomentando a sua 

articulação orgânica com os conselhos escolares, por meio das respectivas representações; 

14.5. Estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e conselhos 

municipais de educação, como instrumentos de participação e fiscalização na gestão escolar 

e educacional, inclusive por meio de programas de formação de conselheiros, assegurando-

se condições de funcionamento autônomo; 
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14.6. 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; 

14.7. Favorecer processos de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão 

financeira nos estabelecimentos de ensino; 

14.8. Desenvolver programas de formação de diretores e gestores escolares, bem 

como aplicação de prova específica, a fim de subsidiar a definição de critérios objetivos para 

o provimento dos cargos, cujos resultados possam ser utilizados por adesão. 

  

4- Mecanismos de acompanhamento e avaliação do Plano Municipal Decenal de 

Educação.  

Este plano será avaliado em audiência pública de 2 em 2 anos até o fina da vigência 

do mesmo com convocação de todos os servidores da educação de Carandaí e 

comunidade. 
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