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VISÃO ESTRATÉGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

 

Visão de Futuro 

 

Seremos uma secretaria de referência nacional e internacional assegurando uma educação 

com elevado padrão de qualidade, na formação de alunos críticos, reflexivos e 

participativos pela eficácia e eficiência dos serviços educacionais prestados, pela 

humanização e democratização das suas ações. 

 

Missão 

 

A nossa missão é promover a universalização do acesso à educação pública gratuita e de 

qualidade, proporcionando ao aluno conhecimentos, habilidades e formação de valores, por 

meio de propostas inovadoras, num ambiente democrático e valorização humana. 

 

Objetivos Estratégicos 

 

Fortalecer o desempenho da escola; 

Assegurar condições mínimas de funcionamento às escolas; 

Reestruturar e modernizar o sistema educacional municipal para prestar serviços de 

qualidade; 

Fortalecer a autonomia da escola; 

Implementar sistemática de avaliação e monitoramento do sistema educacional. 
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INTRODUÇÃO 
 

Construindo com amor! Essa expressão é fundamental para ilustrar a 

importância de um trabalho coletivo que direcionará o futuro da educação deste 

município. Inundado por esse sentimento de pertencimento, ponho-me a escrever, 

acerca desse assunto com a seriedade e a beleza que ele merece.    Seriedade, pelo fato 

de ser um documento decenal, formal que exige técnica e rigorosidade. E beleza, por ser 

este mesmo documento, um instrumento que tem em seu bojo uma relação íntima com 

os munícipes e por evidenciar a sua história e os seus desejos. São relações construídas 

paulatinamente, processualmente, é dessa forma que está sendo alinhado o nosso PME. 

O Plano Municipal de Educação é um planejamento da educação que deve ser 

realizado com a participação do governo e da sociedade civil. É um documento que 

contém objetivos, metas e ações propostas a curto, médio e longo prazo, para a 

educação no município num período de dez anos. E por ser decenal, ultrapassa 

governos, vislumbrando uma perspectiva futurista e consistente para Educação deste 

Município. 

O escopo principal de todo esse trabalho é universalizar a oferta da etapa 

obrigatória (de 04 a 17 anos), elevar o nível de escolaridade da população, elevar a taxa 

de alfabetização, melhorar a qualidade da educação básica e, valorizar os profissionais 

da educação, reduzir as desigualdades sociais, democratizar a gestão, viabilizar as 

políticas educacionais, planejar, sistematizar e monitorar os programas e projetos 

educacionais que serviram como elementos propulsores do desenvolvimento 

sociocultural de nossa cidade. 

A Secretaria Municipal de Educação tem se desdobrado para agregar valores, 

princípios, tendo em vista que todos são co-participantes dessa construção. Dessa 

forma, o plano ganhará legitimidade. E para o seu sucesso, faz-se necessário às 

discussões, os embates, a importância das mais variadas visões e vivências pelas quais 

vão se tornando cruciais no delineamento desse trabalho. Neste contexto, 

compreendemos que esse documento construído em gabinetes, num processo fechado 

que não leva em consideração os princípios democráticos, tende a fracassar, pois não 

retratará a realidade social do momento nem tão pouca suas perspectivas para o futuro. 



 

 

O Plano Municipal de Educação deve ser elaborado por todos e para todos pelo 

fato de conter as necessidades dos cidadãos deste município. É de responsabilidade de 

todos, daí a grande importância do envolvimento e da ação conjunta.  No limiar desses 

novos tempos, as situações estruturantes do sistema educacional requerem um 

entrelaçamento dos demais documentos nacionais, estaduais havendo uma sintonia, 

formando um conjunto coerente, integrado e articulado para que seus cidadãos tenham 

seus direitos garantidos e o município tenha educação com qualidade e igual para todos. 

  As perspectivas que circundam em torno do Plano, abrem caminhos para uma 

educação com mais qualidade, com mais equidade na tentativa de que todas as pessoas 

tenham as mesmas condições de acesso à educação. Assim, devemos, pois, 

enveredarmos pelo caminho do real dimensionamento, com situações atuais e futuras de 

investimentos necessários à consecução das ações do PME.  

É um momento de comemoração, visto que a educação ganha relevância, um 

grau de importância nacional, nunca visto, que por sua vez reflete nas ações do 

município. A vontade política, numa visão estratégica impulsionará as ações do plano. 

Cada pessoa, cada instituição, cada setor torna-se importante unindo esforços para um 

processo democrático, que indubitavelmente, incidirá num plano capaz de oferecer a 

crianças, jovens, profissionais da educação e a toda comunidade escolar um novo tempo 

para a educação. 

 

Vicente Faustino Filho 

Secretário Municipal de Educação 



 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA, GEOGRÁFICA E SOCIOECONÔMICA 

DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA-RN 

1.1 Aspectos históricos 

O presente tópico objetiva apresentar os aspectos históricos, geográficos e 

socioeconômicos que perpassa o desenvolvimento histórico do município de Areia 

Branca-RN. De acordo com as pesquisas realizadas o histórico do município inicia-se 

antes da colonização, haja vista que o litoral do Município já era conhecido dos 

navegantes desde os primórdios do descobrimento do continente americano. Porto 

Seguro afirma ter havido desembarque e consequente exploração do rio Apodi, em fins 

de 1499. Gabriel Soares, no seu "Tratado Descritivo do Brasil em 1587", descreve as 

costas de Areia Branca. A propriedade mais antiga de que se tem notícia nessas terras e 

a do coronel Gonçalo da Costa Faleiro, que, "a 5 de julho de 1708, é senhor de três 

léguas de comprimento e uma de largura, a começar no morro de Tibau, pela cota do 

mar para o lado do sul, até onde acabasse". 

Já o período de descobrimento pelos colonizadores deu-se início entre os anos de 

1604 a 1630, através da chegada de portugueses em 1641 pelos holandeses, ambos 

atraídos pelo potencial salineiro natural existente nos terrenos da marinha nas margens 

do rio Mossoró. 

Nessa perspectiva, acredita-se que o primeiro morador foi Francisco Gomes da 

Silva, na época da guerra com o Paraguai (1864-1870), e que a povoação de Areia 

Branca teve início em 1870, quando João Francisco de Borja (Joca Soares) se 

estabeleceu ali como comerciante. Logo depois,Joca Soares juntamente com Joaquim 

Nogueira da Costa (seu cunhado) exploraram a primeira salina (1878), no local 

denominado Serra Vermelha.  

Em suma o município de Areia Branca foi criado pelo decreto nº10, da Junta 

Governativa do Estado, datado de 16.02.1892 e instalado no dia 31 de março do esmo 

ano, dois anos e três meses após a proclamação da República do Brasil. Antes, o 

território do município pertenceu ao município de Açu, até 1835; ao município de 

Apodi até 1852 e a cidade de Mossoró até 1892.  

E por fim, em 1911, a vila é constituída de dois distritos: Areia Branca e 

Grossos. Elevado à condição de cidade e sede municipal com a denominação de Areia 



 

 

Branca por lei estadual nº 656, de 22-10-1927. Pelo decreto estadual n.º 603, de 31-10-

1938, são criados os distritos de Grossos e Tibau e anexados ao município de Areia 

Branca.  

No quadro fixado para vigorar no período de 1939-1943, o município é 

constituído de três distritos: Areia Branca, Grossos e Tibau. Atualmente Grossos e 

Tibau são municípios. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007. 

1.2 Aspectos Físico-Geográficos 

Areia Branca é um município brasileiro localizado no interior do estado do Rio 

Grande do Norte, localizado na região da Costa Branca. Na cidade encontra-se a Ponta 

do Mel, único lugar do mundo onde o sertão encontra o mar. Por estar na foz dos rios 

Mossoró, Apodi-Mossoró também chamado de Ivypanin, os quais se intercedem nos 

extremos da cidade e, juntamente ao Oceano Atlântico, circundam-na, Areia Branca 

caracteriza-se como uma ilha. 

Encontra-se a 330 km da capital do estado, Natal, e tal qual sugerido pelo seu 

nome, a cidade de Areia Branca é conhecida pelas suas belas praias paradisíacas de 

areias brancas, dunas e falésias, além de uma porção territorial dominada pelo sertão, 

apresentado uma das mais ricas e variáveis formações geográficas do estado do Rio 

Grande do Norte. Areia Branca também é lembrada pela sua massiva produção de sal, a 

qual rendeu-lhe o título de "Terra do Sal". 

A sede do município está a 4° 57‟ 22” de latitude sul e 37° 08‟ 13” de longitude 

oeste. A altitude é de 03 m acima do nível do mar e a distância rodoviária até a capital é 

de 330 km e até Mossoró é de 40 km. A pluviosidade média aferida no município, 

segundo o IDEMA é de 693,6 mm. Quanto as condições climáticas, apresenta clima 

semi-árido, com formação vegetal característicos da caatinga hiperxerófila, com 

presença de manguezais, restinga e área de reserva florestal presentes em assentamentos 

localizados na zona rural do município.  

1.2.1 Aspectos georeferenciais  

Em relação ao relevo, mede 100m de altitude, sendo formado por serras e 

planície costeira que se estende a beira-mar e inúmeras dunas moveis. Ainda de acordo 

com o IDEMA, o solo da região é do tipo latossolo vermelho amarelo eutrófico. O solo 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Munic%C3%ADpio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Polo_Costa_Branca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_do_Mel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ponta_do_Mel
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sert%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Foz
http://pt.wikipedia.org/wiki/Oceano_Atl%C3%A2ntico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_%28Rio_Grande_do_Norte%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Natal_%28Rio_Grande_do_Norte%29
http://pt.wikipedia.org/wiki/Instituto_de_Desenvolvimento_Econ%C3%B4mico_e_Meio_Ambiente


 

 

tem aptidão restrita para lavoura. É apto para culturas de ciclo longo como algodão 

arbóreo, sisal, caju e coco. A área baixa é indicada para preservação da flora e fauna ou 

para recreação. 

O município de Areia Branca, localiza-se na área litorânea da Região Oeste do 

Estado Rio Grande do Norte, à margem direita do rio Mossoró, estendendo-se 

territorialmente por 357,325km², equivalente a 1,03% da superfície estadual. Distancia-

se da capital através da Rodovia 330km e em linha reta 2228 km.  

1.2.2 Aspectos demográficos  

A população informada do município pelo Censo 2010 é de 25.315 habitantes, 

destes 20.317 residem na zona rural e 4.999 residem na zona urbana. Do quantitativo 

geral de habitantes 12.345 são homens e 12.970 são mulheres, bem como, 19.282 são 

alfabetizados. 

 A densidade demográfica do município é de 70,79 hab./km2.  

 

 

Fonte IBGE, Censo 2010. 

1.2.3 Infraestrutura do município 

 Meios de Transportes 

 O histórico dos transportes de Areia Branca, ao longo dos tempos, mostra uma 

verdadeira evolução no que diz respeito, à evolução e modernização destes meios. Nos 

primórdios históricos do município de sua povoação, os transportes mais frequentes 

foram às canoas da Barra, posteriormente, as lanchas e botes que transportavam através 
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GRÁFICO Nº 01 - POPULAÇÃO POR GÊNERO  
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do rio cargas e passageiros até o Porto de Santo Antônio, porta de entrada para Mossoró 

e o sertão. Por conseguinte, anos depois foram substituídos por uma lancha de um 

senhor chamado Luiz Cirilo e após quase meio século foi substituída por um trem. Logo 

mais com a construção da BR-110, planejada para ligar Areia Branca a Mossoró. 

 Atualmente em Areia Branca não dispõe de agências de viagens, a opção para 

chegar ao município se dá por vias fluvial e rodoviária. O acesso rodoviário se dá por 

meio de duas empresas de ônibus: Viação Nordeste que faz a linha Areia Branca/Natal e 

da Viação Cabral que faz a linha Areia Branca/Macau, além destas existem os 

transportes alternativos (vans e táxis) e moto táxi que conduzem passageiros dentro da 

cidade. Quanto ao transporte fluvial são utilizadas as balsas que transportam 

passageiros, transportes terrestres e mercadorias perfazendo o percurso Areia 

Branca/Grossos e Grossos/Areia Branca.  

FOTOS DO TRANSPORTE FLUVIAL 

  

 No que se refere aos transportes dos alunos hoje contamos uma frota de 

dezesseis veículos transportando alunos da educação básica as comunidades que se 

localizam no campo e cinco veículos transportando alunos do ensino superior para as 

universidades de Mossoró.  

 Meios de comunicação 

A comunicação no município se dá através da emissora de rádio (Rádio FM), 

agência dos Correios e Telégrafos, rádio amadores, telefones convencionais e celulares, 

além do Diário Oficial. 



 

 

 Energia Elétrica 

O abastecimento de energia elétrica é realizado pela COSERN – Companhia de 

Serviços Elétricos do Rio Grande do Norte. 

 Abastecimento de água 

O serviço de abastecimento de água é realizado pela Companhia de Águas e 

Esgotos do Rio Grande do Norte – CAERN, cuja água é captada de poços profundos e 

distribuída a 70% da população por meio de saneamento. 

 Coleta de Lixo 

Um levantamento elaborado a partir dos dados do Sistema de Informação da 

Atenção Básica (SIAB) do Ministério da Saúde mostram as famílias com coleta de lixo 

no município de Areia Branca. Os números são de domicílios atendidos, com lixo a céu 

aberto, queimado ou enterrado. 

De acordo com os dados foram identificadas 6.739 famílias que utilizam a coleta 

de lixo, representando 92,2 % da população; 449 famílias utilizam-se de queimadas ou 

enterram o lixo, representando 6,1%; e 120 famílias jogam o lixo a céu aberto, 1,6% da 

população. 

Os dados do SIAB são gerados a partir do trabalho das equipes de Saúde da 

Família e Agentes Comunitários de Saúde que atuam no município e que fazem o 

cadastramento das famílias e identificam a situação de saneamento e moradia. 

No município a coleta de lixo acontece diariamente, na Zona Urbana, através do 

carro coletor de lixo e em dias agendados na Zona Rural. Porém, devido a extensão da 

área rural e dificuldade de alguns acessos, a coleta muitas vezes não acontece 

provocando a queima ou o aterro do lixo pelos próprios moradores das comunidades.. 

Uma empresa terceirizada é responsável por essa atividade. O lixo coletado é levado 

para um aterro sanitário localizado a aproximadamente 10Km da cidade.  O aterro foi 

construído no final da década de 90 e hoje necessita de ampliação e cuidados para 

atender a capacidade de lixo coletado diariamente. 

O município também conta com a coleta seletiva e triagem de resíduos sólidos 

para reciclagem realizada pela Associação Rotativa. A Rotativa recebe o apoio da 



 

 

prefeitura municipal com transporte e galpão para depositar o material coletado e de 

empresas salineiras que doam sacos que são distribuídos à população. A coleta é 

realizada diariamente de acordo com o agendamento das ruas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.3 Aspectos Socioeconômicos do município 

 O município tem como base de sustentação econômica o extrativismo do sal 

marinho, participando com 15,2% da produção do Estado; a prospecção petrolífera, 

sendo que o petróleo bruto representa 12,58% da produção do Estado e o gás natural 

2,35%. Com relação ao calcário, 0,8% da produção do Estado é de Areia Branca. 

 A pesca da lagosta, assim como a do camarão, do peixe e a indústria pesqueira 

asseguram um comércio bastante movimentado, aquecendo assim, a economia do 

município. No que concerne à agricultura, é baseada na agricultura de sequeiro em 

decorrência do baixo nível tecnológico, baseada na plantação de milho, feijão, 

mandioca, caju e coco. 

 Assim podemos dizer que a base de sustentação econômica de Areia Branca 

distribui-se nos setores: 

 Primário: agropecuária, pesca e extração vegetal. De acordo com os dados do 

IBGE 2010, este setor envolve entre homens e mulheres com mais de 16 anos 

um percentual de 14,6% pessoas na atividade da agricultura. 

 Setor secundário: indústria de transformação, indústria de construção civil e 

outros. De acordo com os dados do IBGE 2010, este setor envolve entre homens 

e mulheres com mais de 16 anos um percentual de 45,1% pessoas nas atividades 

industriais. 

 Setor terciário: pequenos comércios, transportes, comunicação, prestação de 

serviços, administração pública e social. De acordo com os dados do IBGE 

2010, envolve entre homens e mulheres com mais de 16 anos um percentual de 

130,4% pessoas ocupadas nas atividades de serviços. 

1.3.1 Aspectos econômicos 

 Neste aspecto vale ressaltar a evolução do Produto Interno Bruto – PIB, que 

mede o valor dos bens e serviços que é produzido num período, na agropecuária, 



 

 

indústria e serviços. Logo o cálculo do PIB dos municípios baseia-se na distribuição do 

valor adicionado bruto, a preços básicos, em valores correntes das atividades 

econômicas. 

Fonte: www.deepask.com 

De acordo com os dados apresentados 2009 a 2012 verificamos um crescimento 

ascendente nos repasses do PIB de Areia Branca chegando a quase duplicar o valor de 

2012 em relação a 2009.  

1.3.2. Aspectos de desenvolvimento humano 

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é uma medida resumida do 

progresso a longo prazo em três dimensões básicas do desenvolvimento humano: renda, 

educação e saúde. O objetivo da criação do IDH foi o de oferecer um contraponto a 

outro indicador muito utilizado, o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, que considera 

apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Logo o IDH pretende ser uma 

medida geral e sintética que, apesar de ampliar a perspectiva sobre o desenvolvimento 

humano, não abrange nem esgota todos os aspectos de desenvolvimento. 

Abaixo apresentamos, uma tabela contendo as faixas de desenvolvimento 

humano do município de Areia Branca sob os aspectos: municipal, longevidade, renda e 

educação. 

2009
2010

2011
2012

13.878,64 17.995,43 23.099,41 25.612,72 

Gráfico Nº 02 - Evolução do PIB de Areia Branca 



 

 

TABELA 01 - FAIXAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 

 Fonte: www.deepask.com 

 

Em conformidade com os dados da tabela, verificamos que o Índice de 

Desenvolvimento Humano - IDH deste município, encontra-se na faixa mediana de 

desenvolvimento, aproximando-se da faixa alta. No que tange a longevidade, o 

município encontra-se na faixa alta em relação a expectativa de vida da população 

muito próxima de alcançar a faixa muito alta. Porém, no tocante à renda e a educação o 

município ainda encontra-se na faixa média. 

 A tabela abaixo apresenta a posição do Estado do Rio Grande em relação ao 

país, onde este estado localiza-se na 7ª posição de desenvolvimento. 

 

 

 



 

 

GRÁFICO Nº03 -  POSIÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE EM RELAÇÃO 

IDH 

 

Fonte: www.deepask.com 

1.4. Aspectos culturais  

Areia Branca foi uma das mais importantes cidades do interior do Estado do Rio 

Grande do Norte, no campo da cultura popular. Na fase áurea dessas manifestações 

(década de vinte e trinta). Os folguedos e danças mais representativos da cidade, 

naquele tempo eram o Bumba-meu-boi, o Fandango, a Chegança e o Pastoril que até 

hoje ainda existe. Outras danças que ainda é cultura em Areia Branca é o Carnaval que 

teve por volta dos anos 30 dois blocos que se destacaram “Os Democratas e Os 

Tenentes” que foram muito além de 1934. Hoje, ainda permanece bem viva essa 

tradição com várias Escolas de Samba e blocos de diversos tipos. Atualmente, apenas 

um tipo de grupo em Areia Branca, ainda defende as tradições do povo. É a “ 

Bicharada”, bloco carnavalesco, com feição sincrética, envolvendo personagens das 

danças folclórica, Boi, Burrinha e os Ursos. 

O Folclore é um conjunto de usos, costumes, cantigas, e festas de um povo, 

conjunto de tradição que herdamos dos nossos antepassados e transmitimos aos nossos 

descendentes. Por ser Areia Branca uma cidade portuária frequentemente visitada pelos 

marítimos tornou-se palco de muitas diversões populares, sobretudo as mais tradicionais 

como o Carnaval, a Lapinha e o Fandango o Bumba-meu-boi e Calungas. 

O São João também faz parte da cultura de Areia Branca, com sua expressão 

mais lúdica, era e é um encantamento, fogueiras, balões, fogos de artifícios, comida 

típicas, danças que formam o alegre cenário da festa. Faz parte da cultura de Areia 

Banca, Os historiadores os poetas, os músicos, os artistas plásticos e os artistas gráficos. 



 

 

Além da Fundação Areia Branca de Cultura, que trabalha para desenvolver o potencial 

cultural do município buscando descobrir talentos priorizando o aspecto artístico-

cultural de cada indivíduo, a Fundação Areia Branca de Cultura, desenvolve diversos 

projetos interno como: Banda de Música Mirabeau Dantas, Grupo de flauta, Grupos de 

Cordas Tico da Costa, entre outros, além de projetos externos como: Festa de Nossa 

Senhora dos Navegantes, Emancipação Política de Areia Branca, FEMUT (Festival 

Municipal de Teatro), Soletrando a Mais Bela Voz etc. A Biblioteca Pública Municipal 

José Justiniano Solon e O Museu Máximo Rebouças, também fazem parte da nossa 

cultura. 

As principais festas do município são o carnaval no início do ano, que conta com 

a participação popular e de turistas de todo o nordeste. Na primeira quinzena de agosto 

ocorre a festas dos navegantes com grandes atrações nacionais todos os anos se 

apresentando gratuitamente para o povo e em outubro ocorre o aniversário de 

emancipação do município, com a comemoração e entrega de comendas a políticos de 

renome regional e nacional. 

 

2. DIAGNÓSTICO DA EDUCAÇÃO 

A rede municipal de ensino trabalha no atendimento aos níveis de Educação 

Infantil e Ensino Fundamental. A Educação Infantil funciona em seis centros, sendo que 

dois funcionam na zona urbana e quatro na zona rural, já o Ensino Fundamental 

funciona em dezoito escolas, sendo que cinco funcionam na zona urbana e treze na zona 

rural. A modalidade de Educação de Jovens Adultos funciona nas escolas da rede 

municipal nas escolas: EM Vingt Rosado Maia e EM Geralda Cruz, bem como nas 

escolas estaduais: EE Elita Monte e EE Conselheiro Brito Guerra. No tocante, a 

Educação Especial há atendimento aos alunos nas Salas de Atendimento Educacional 

Especializado. 

Funcionam no município seis escolas estaduais, as quais trabalham com os 

níveis de Ensino Fundamental e Médio. Sendo que duas trabalham com os Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental tais como: Escola Estadual Maria Lauretânia Rolim e Escola 

Estadual Dagmar Soares e as demais trabalham com os Anos Finais do Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio, como: Escola Estadual Conselheiro Brito Guerra, 



 

 

Escola Estadual Cônego Ismar Fernandes de Queiroz, Escola Estadual Elita Monte e 

Escola Estadual Desembargador Silvério Soares. 

A rede privada é composta pelas escolas: Educandário Nossa Senhoras dos 

Navegantes que atende alunos da Educação Infantil e Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental e pelo Instituto Dantas Monteiro que atende alunos da Educação Infantil, 

Ensino Fundamental e Ensino Médio. 

De acordo com os dados da tabela abaixo referente aos dados educacionais de 

Areia Branca, observamos a evolução da matrícula, notamos um crescimento 

significativo entre os anos pesquisados. 

TABELA 02 - DADOS EDUCACIONAIS DE AREIA BRANCA 

 

Fonte: www.pne.mec.gov.br 

 A tabela nº 04, apresenta dados em relação à matrícula de alunos entre 7 e 14 

anos de idade e em conformidade com os percentuais informados a cada ano, 

observamos uma certa estabilidade nos indicadores de matrícula deste público. 

http://www.pne.mec.gov.br/


 

 

TABELA Nº03 - % DE MATRÍCULA DE ALUNOS DE 7 A 14 ANOS 

 

Fonte: www.deepask.com 

2.1 Aspectos da Gestão Educacional  

A Secretaria Municipal de Educação tem como suporte o Conselho Municipal de 

Educação, órgão de natureza consultiva, deliberativa, normativa, fiscalizadora e de 

acompanhamento e controle social, regulamentado pela Lei Municipal 1.140/09, de 14 

de dezembro de 2009, composto por 24 membros, sendo 12 titulares e 12 suplentes, 

com representatividade dos profissionais da educação, administração pública municipal 

e da sociedade civil.  

Seguindo as orientações da estrutura federal e estadual o Conselho Municipal de 

Educação tem três câmaras, além do Conselho Pleno, quais sejam, Câmara de Educação 

Básica, Câmara de Legislação e Normas e Câmara de Planejamento cada uma delas 

composta por três conselheiros com as seguintes funções: presidente, relator e membro. 

O município de Areia Branca – RN, tem instituída a Lei Municipal 1.138/09, de 

04 de dezembro de 2009, que cria o Sistema Municipal de Ensino no arcabouço legal, 

porém, de fato, esta Lei nunca foi canalizada para a concretização seguindo as normas 

estaduais. Espera-se que o mesmo possa ser implantado, visto que existe um Conselho 

Municipal de Educação em pleno funcionamento e, além disso, estamos em construção 

do Plano Municipal de Educação, cuja orientação é que os municípios construam os 

seus sistemas em conformidade com Estados e União. 

A gestão da Secretaria de Educação é realizada pelo secretário de educação, 

sendo assessorado pelos Coordenadores de:  



 

 

 Departamento de Ensino; 

 Departamento Financeiro; 

 Departamento Administrativo; 

 Coordenação de Projetos e Programas Educacionais. 

 A direção do Departamento de Ensino abrange e direciona a: Coordenação da 

Educação Infantil, Coordenação do Ensino Fundamental, Coordenação da Educação 

de Jovens e Adultos e Coordenação do Programa Mais Educação. 

A gestão das escolas é realizada pelos diretores escolares das escolas com 

matrícula acima de sessenta alunos e as unidades de ensino situadas na zona rural são 

geridas por dirigentes escolares.  

No que tange à organização da educação municipal, é realizada através do 

Conselho Municipal de Educação que legitima os rumos legais da gestão educacional, 

bem como, temos o Conselho de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico com o objetivo principal de prestar 

contas acerca dos recursos recebidos e como os mesmos foram utilizados – CACS que 

regula a distribuição e aplicação dos recursos do FUNDEB programa federal ligado ao 

PCCR local. Este fundo foi criado pela EC nº 53/2006 e regulamentado pela Lei nº 

11.494, de 20 de junho de 2007. 

 Aspectos pedagógicos 

Cada Centro de Educação Infantil e escola é acompanhado por um supervisor 

educacional que desempenha o papel de articulador, buscando condições para que os 

professores trabalhem coletivamente as propostas curriculares, além de acompanhar e 

dar subsídios para os planejamentos de aulas.   

2.2.1 Organização e funcionamento da educação municipal 

 A rede municipal de ensino atende os níveis de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e a modalidade de Educação de Jovens e Adultos dos anos finais, bem 

como, a alfabetização de jovens e adultos através do Programa Brasil Alfabetizado do 

Ministério da Educação. O Ensino Médio é oferecido pela rede estadual de ensino. 

TABELA 4 - ESCOLAS/CENTROS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM PLENO 

FUNCIONAMENTO NO MUNICÍPIO 



 

 

ESTABELECIMENTO DE 

ENSINO 

ESFERA ED. 

INFANTIL 

ENSINO 

FUNDAMENTAL 

ENSINO 

MÉDIO 

EM Ana de Souza Rolim  Municipal  X  

EM Manoel Filgueira dos 

Santos 

Municipal  X  

EM Pe. João Maria  Municipal X X  

EM Josimar Soares Municipal X X  

EM José Vicente Filho Municipal X X  

EM Geralda Cruz  Municipal  X  

EM Santo Amaro Municipal X X  

EM Nossa Senhora 

Auxiliadora 

Municipal  X  

EM Vingt Rosado Maia Municipal  X  

EM Francisco da Borja Municipal  X  

Creche São Cristóvão Municipal X   

EM Rui Barbosa  Municipal  X  

Centro Infantil São Sebastião Municipal X   

Creche Julita Alves Municipal X   

EM Valdecir Nunes Municipal  X  

EM  José Solon Municipal  X  

Centro Luiz Breno Municipal X   

EM Aluísio Alves Municipal X X  

EM Antônio Gentil 

Fernandes 

Municipal X X  

EM Maria Noronha Municipal  X  

EM Hercília Noronha Municipal X X  

Instituto Dantas Monteiro Privada X X X 

Educandário Nossa Senhora 

dos Navegantes 

Privada X X  

EE Conselheiro Brito Guerra Estadual   X X 

EE Dagmar Soares Estadual  X  

EE Desembargador Silvério Estadual   X 



 

 

Soares 

EE Cônego Ismar Estadual  X X 

EE Elita Monte Estadual  X  

   Fonte: Setor de Estatística da SEDU 

 Apoio ao Educando 

Concentramos esforços no apoio ao educando para isso, realizamos 

acompanhamento pedagógico sistematicamente nas turmas do 1º ao 3º anos objetivando 

avaliar avanços e propor intervenções pedagógicas buscando a aprendizagem 

significativa dos alunos.  Pretendemos nos articular para que esta prática deva ser 

fortalecida e vivenciada em todo Ensino Fundamental. 

 Nos últimos anos temos contado com o apoio de programas federais que vem 

colaborando com a melhoria da infraestrutura física dos prédios escolares, aquisição de 

equipamentos e mobília a exemplo dos seguem: 

Plano de Ações Articuladas – PAR 

O Plano de Ações Articuladas – PAR é um plano de caráter participativos de 

gestão, cujo objetivo é promover uma análise compartilhada da situação educacional da 

rede municipal com vistas a estimular o planejamento das ações da secretaria municipal 

de educação. O MEC dá apoio técnico e financeiro aos municípios conforme os índices 

detidos pelo IDEB. 

Em Areia Branca – RN, a adesão ao PAR, foi feita no ano de 2007 para o 

quadriênio 2007 – 2011 e renovada de 2011 – 2014. A construção do Plano de Metas e 

do Diagnóstico tem por base quatro eixos temáticos, quais sejam: 

 Gestão Educacional; 

 Formação de Professores e Profissionais de Serviço e Apoio Escolar; 

 Práticas Pedagógicas e Avaliação; e 

 Infraestrutura Física e Recursos Pedagógicos. 

O município já recebeu através do PAR: dez ônibus, a construção de duas 

quadras de esportes, cadeiras e mesas para alunos, duas Salas de Recursos 

Multifuncionais e laboratórios de informática para as escolas. 



 

 

Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE 

A Secretaria Municipal de Educação, o Programa Nacional de Alimentação 

Escolar – PNAE – teve sua implantação em 1955, logicamente, não com a amplitude de 

um Programa, mas como um adendo da FAE – Fundação de Assistência ao Estudante. 

A alimentação escolar destina-se a toda à educação básica pública (Educação 

Infantil, Ensino Fundamental, Educação de Jovens e Adultos, Ensino Médio e Ensino 

Integral pelo Programa Mais Educação), através da transferência de recursos financeiros 

para contos específicos das Unidades Escolares; seu objetivo principal é atender as 

necessidades nutricionais dos alunos durante sua permanência em sala de aula, 

contribuindo para o crescimento, o desenvolvimento, a aprendizagem e o rendimento 

escolar de hábitos alimentares saudáveis. 

O PNAE é um Programa de caráter suplementar como preveem os incisos IV e 

VII do Art. 208 da Constituição Federal, onde versam sobre a obrigatoriedade da União, 

Estados e Municípios de prestar atendimentos diversos, dentre eles o nutricional aos 

alunos do Ensino Básico, conforme destaca a seguinte tabela: 

TABELA 05 - VALOR REPASSADO PELA UNIÃO POR DIA LETIVO (EM 

MESES) À EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA – 2014 

NÍVEL/MODALIDADE 

DE ENSINO 

DIAS LETIVOS 

(MESES) 

VALOR REPASSADO 

(R$) 

Creche 10 1,00 

Pré-Escola 10 0,50 

Ensino Fundamental 10 0,30 

Ensino Médio 10 0,30 

EJA 10 0,30 

Mais Educação 10 0,90 

FONTE: Secretaria Municipal de Educação – Coordenação de Alimentação Escolar – 2014. 

 O repasse é feito diretamente ao município com base no censo escolar do ano 

anterior ao do atendimento. O referido programa é acompanhado e fiscalizado pelo 

Conselho de Alimentação Escolar (CAE) em esfera local, pelo Tribunal de Contas da 

União (TCU), pela Secretaria Federal de Controle Interno (SFCI) e pelo Ministério 

Público. 



 

 

 A transferência é feita em dez parcelas mensais, a partir do mês de fevereiro, 

para cobertura dos 200 dias letivos, sendo que cada parcela corresponde a vinte dias de 

aula. Do total, 70% dos recursos são destinados à compra de produtos alimentícios 

básicos (semielaborados) e in natura. Os 30% restantes destes recursos são para a 

aquisição de produtos da Agricultura Familiar conforme a Lei nº 11.947/2009. 

 O valor a ser repassado para a Entidade Executora (EEx) é calculando da 

seguinte forma: TR = Número de alunos X Número de dias X Valor per capita, onde TR 

é o total de recursos a serem recebidos. 

 A alimentação escolar do município de Areia Branca – RN obedece a diversos 

critérios até chegar ao aluno: a Prefeitura faz a programação anual de gêneros 

alimentícios para licitação, para que possam ser distribuídos nas escolas da rede 

municipal. Os gêneros não perecíveis são recebidos pelo Setor de Alimentação Escolar 

mensalmente, já os perecíveis são semanalmente, sendo distribuídos às escolas. São 

atribuições do Setor de Alimentação Escolar: conferir a quantidade e supervisionar a 

qualidade dos gêneros alimentícios recebidos, checar sua data de validade, ficar 

encarregado por sua distribuição nas escolas (controle feito através de Guia de 

Recebimento e Remessa), apoio técnico e nutricional na elaboração do edital, confecção 

de cardápios, quantidades e períodos de entregas. 

 Os produtos são distribuídos obedecendo a uma per capita por aluno. Para 

garantir o direito a uma alimentação saudável e nutritiva, a SME conta com o trabalho 

de uma nutricionista responsável pela elaboração do mesmo; nas escolas os alunos 

fazem uma alimentação diária correspondente ao turno que estuda, nas creches são 

oferecidas duas refeições, o Programa Mais Educação oferece alimentação para dois 

turnos com almoço entre ambos. 

 Programa Mais Educação 

O Programa Mais Educação foi instituído pela Portaria Interministerial 17/2007 

e pelo Decreto Presidencial 7.083/2010 e integra as ações do Plano de Desenvolvimento 

da Educação – PDE, como uma estratégia do Governo Federal para induzir a ampliação 

da jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da Educação Integral. 

O PME é um Programa intersetorial envolvendo políticas públicas educacionais 

e sociais, colocando em diálogo ações empreendidas pelo Ministério da Educação – 



 

 

MEC, da Cultura, MINC, do Esporte – ME, do Meio Ambiente – MMA, do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS, da Ciência e da Tecnologia – MCT 

e, também, da Secretaria Nacional da Juventude, passando a contar em 2010, com o 

apoio do Ministério da Defesa, na possibilidade de expansão dos territórios educativos. 

O Programa Mais Educação é operacionalizado pela Secretaria de Educação 

Básica – SEB, por meio do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE, do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, para as escolas prioritárias, cuja 

listagem é anualmente incluída no Sistema Integrado de Monitoramento, Execução e 

Controle do Ministério da Educação – SIMEC. 

Em 2012, as escolas do campo, que até então, não faziam parte do Programa, 

passaram a fazer parte do mesmo com macrocampos específicos. 

MACROCAMPOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 

Escolas do Campo 

1 – Acompanhamento Pedagógico; 

2 – Agroecologia; 

3 – Cultura, Artes e Educação Patrimonial; 

4 – Educação em Direitos Humanos; 

5 – Esporte e Lazer; 

6 – Iniciação Científica; e 

7 – Memória e História das Comunidades Tradicionais. 

Escolas Urbanas 

1 – Acompanhamento Pedagógico; 

2 – Comunicação, uso de Mídias e Cultura Digital e Tecnologia; 

3 – Cultura Artes e Educação Patrimonial; 

4 – Educação Ambiental e Sociedade Sustentável; 



 

 

5 – Esporte e lazer; 

6 – Educação em Direitos Humanos; e  

7 – Promoção da Saúde. 

Os trabalhos com o Programa Mais Educação deu-se início neste município em 

2011, quando foram inclusas duas (02) escolas da rede municipal. Atualmente, a rede 

municipal agrega treze (13) escolas entre urbanas e rurais e a rede estadual agrega cinco 

(05) escolas da zona urbana. 

TABELA 6 - ESCOLAS MUNICIPAIS CONTEMPLADAS COM PROGRAMA 

MAIS EDUCAÇÃO 

EM Valdecir Nunes EM Nossa Senhora Auxiliadora 

EM Hercília Noronha EM Josimar Soares de Carvalho 

EM Ana de Souza Rolim EM Maria Noronha Filgueira 

EM Manoel Filgueira dos Santos EM Professora Geralda Cruz 

EM Santo Expedito EM Vingt Rosado Maia 

EM Aluísio Alves EM Antônio Gentil Fernandes 

EM Francisco da Borja  

Fonte: Coordenação do PME, Areia Branca  

Em nível de município, a experiência da educação integral está sendo 

satisfatória, visto que em boa parte destas escolas, o índice de evasão tem diminuído 

consideravelmente, ainda havendo discrepância a serem corrigidas no índice de 

aprovação, embora o Programa esteja sendo bem aplicado, falta planejamento e real 

amplitude para que o índice de aprovação possa ser elevado, o que demonstra, pelo 

menos inicialmente, que o Programa está sendo bem direcionado. 

 No tocante a meta nacional que diz respeito a educação integral que é de 

oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) das 

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

alunos (as) da educação básica. Em relação o município de Areia Branca desde 2013 já 

ultrapassou a meta, haja vista, que já atingiu 56,7% das escolas municipais quando 

contemplou mais escolas com Programa Mais Educação. O mesmo aconteceu a respeito 

do atendimento de 26% dos alunos que permanecem 7h em atividades escolares. 



 

 

 Com isso, não queremos dizer que não haja desafios, mas que os nossos 

percentuais de atendimento devem ser repensados e novas estratégias definidas no Plano 

Municipal de Educação. 

Programa de Educação de Jovens e Adultos -PEJA 

 Trata-se de um Programa de Educação de Jovens e Adultos direcionado para a 

continuidade dos estudos de quem já foi alfabetizado em outros programas de 

alfabetização, como Mova Brasil, Brasil Alfabetizado, entre outros. Os recursos são 

transferidos pelo FNDE em duas parcelas durante o ano.  

 Para dar início a execução desse programa no ano de 2013 foi necessária a 

aprovação no Poder Legislativo do Projeto de Lei que institucionalizou o Processo de 

Seleção de Professores. Feito isso e concluído o processo de seleção, foram abertas 12 

turmas distribuídas na zona urbana e rural com média de 250 alunos ao total no ano de 

2013, havendo a projeção da continuidade e abertura de outras turmas até que os alunos 

tenham condições de ingressar no ensino regular oferecido no Município.   

2.2.4 Acompanhamento pedagógico  

 O acompanhamento pedagógico é realizado através dos relatos dos supervisores, 

diretores e professores; das visitas realizadas as escolas, das formações de professores, 

das reuniões periódicas com os supervisores e as coordenações pedagógicas da 

Secretaria da Educação de Areia Branca. 

 A Coordenação Pedagógica desta secretaria tem trabalhado boa parte dos seus 

processos formativos utilizando-se de cursos ministrados a nível nacional e implantando 

no município como: PROFA - Programa de Formação de Professores Alfabetizadores, 

LETRAMENTO, GESTAR I e II,  Proformação, Pacto pela Alfabetização na Idade 

Certa – PNAIC.  

No tocante aos processos de formação continuada de professores temos 

orientados nossos professores a fazerem sua inscrição na Plataforma Freire, e quanto as 

formações continuada realizamos sistematicamente formações para os professores do 1º 

ao 3º ano proporcionadas pelo Pacto Pela Alfabetização na Idade Certa –PNAIC, quanto 

aos professores da Educação Infantil os processos formativos tem sido desenvolvido 

pela Coordenação da Educação Infantil da Secretaria de Educação Municipal. Como 



 

 

também, os professores do 4º e 5º anos são orientados pela Coordenação Pedagógica 

dos Anos Iniciais, entretanto, esta sistemática ainda não se consolidou do 6º ao 9º ano. 

 Todas as escolas e centros de Educação Infantil possuem o Regimento Escolar e 

o seu Projeto Político Pedagógico, no caso deste último ele é pensado e elaborado por 

todos que fazem a comunidade escolar, a cada início de ano dentro da programação da 

Semana Pedagógica as escolas são orientadas a revisarem os seus PPPs e a elaborarem o 

plano de ação para o ano vigente com base nos diagnósticos das dimensões: pedagógica, 

administrativa e financeira. 

2.2.5 Gestão das unidades escolares 

O princípio da Gestão Democrática, além de ser um preceito legal, constitui-se 

em uma exigência ética e política e política possibilitando cada vez mais a participação 

da sociedade na definição, avaliação, fiscalização das políticas educacionais, 

implementado pelos diversos sistemas de ensino do país. 

 Essa participação torna-se necessária a criação de diversos mecanismos 

institucionais de participação direta e representativa dos diversos segmentos envolvidos 

com a educação dentre os quais se destaca os Conselhos Escolares, participação essa 

que aos poucos vem se configurando uma realidade constante em nossas escolas de uma 

forma um pouco lenta, ele foi se tornando presente e hoje em todas as escolas  da Rede 

Municipal de Ensino existe, embora não tão participativo quanto se espera. Nas escolas 

da Rede Estadual de Ensino também se configura e até se destaca, pelo fato de que em 

alguns casos, são os pais que presidem, porém uma coisa é certa, em todos eles se 

percebe a necessidade de uma formação para que sejam melhores preparados para 

desempenhar o seu papel como Conselheiros Escolares. 

A articulação dos Conselhos era feita através dos técnicos da Secretaria de 

Educação do Município, que acompanhava a criação nas escolas, dando-lhes orientação 

para seu funcionamento, que posteriormente os deixava a cargo dos diretores, cuidarem 

do seu segmento. 

A meta 19 do PNE assegura no prazo de dois anos a efetivação da Gestão 

Democrática da Educação Associada a critérios técnicos de mérito e desempenho, bem 

como a consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, 

prevendo recursos de apoio da união. Muito importante observar que na base onde a 



 

 

Educação se faz necessária, também seja assegurada em seus PME, de forma clara e 

bem dinâmica as leis que possam dar respaldo ao princípio da Gestão Democrática. 

Embora se tenha poucos avanços nesse aspecto, em nossa cidade já houve uma 

lei que orientava para tal política pública, a qual foi revogada prevalecendo as formas 

costumeiras implementadas na maioria dos municípios brasileiros. 

2.2.6 Valorização dos profissionais da Educação 

As metas 15 a 18 do Plano Nacional que se alinharão ao municipal caminha 

pelos processos de formação e valorização dos professores e demais profissionais de 

educação. Neste sentido, esse eixo se mostra como tratando dessas situações, 

contemplando nessa primeira meta a formação em nível superior e a formação na área 

em que atua. 

 Sabedores de que a valorização dos profissionais de Educação é um dos pilares 

da qualidade de ensino e isso implica em aprimorar os processos de formação inicial, 

formação continuada, a definição de um piso salarial e, também, da carreira do 

professor. Haja vista, que uma carreira bem estruturada tem uma virtude principal: 

permite que o profissional de Educação projete o seu futuro, tenha perspectiva de 

trabalho e de vida.  

Nesse tocante, uma importante conquista para os profissionais da educação do 

município de Areia Branca foi a elaboração e implantação do Plano de Carreira Cargos 

e Remuneração – PCCR, criado através da  Lei Municipal nº1.148/2009, de 30 de 

dezembro de 2009, que dispõe sobre a reestruturação do Magistério Público de Areia 

Branca e dá outras providências, porém, a referida Lei é incipiente à segurança 

profissional de professores e especialistas por não apresentar com clareza os 

crescimentos vertical e horizontal a que os mesmos têm direito. Sabendo desta e de 

outras discrepâncias, o município está revitalizando a Comissão de Gestão do Plano de 

Cargos, Carreira e Remuneração com o objetivo de analisá-lo e reformulá-lo visando o 

bem dos profissionais de educação. 

O quadro de magistério dos professores deste município é composto na sua 

maioria por profissionais do quadro efetivo, aprovados através de concurso público 

municipal. 



 

 

Atualmente encontram-se atuando na rede municipal professores na Educação 

Infantil, no Ensino Fundamental e na modalidade de Educação de Jovens e Adultos, 

assim distribuídos por nível de formação, como apresentado na tabela abaixo e no 

gráfico a seguir: 

TABELA 6 – NÍVEL DE FORMAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 

EDUCAÇÃO 

Profissional da 

Educação 

 

Nível de formação 

Nível Médio Nível 

Superior 

Especialista Mestrado 

Professor  69 156 50 02 

 Fonte: Departamento de Inspeção Escolar  

 

Diante deste cenário dos processos formativos de professores nota-se que ainda 

encontram-se na rede de ensino 69 professores com apenas o nível de Ensino Médio, 

dado preocupante e que estes professores tem sido orientados a ingressar em cursos de 

licenciatura ofertados pela Plataforma Freire. Entretanto, por outro lado observa-se 

também que temos um considerável número de professores são especialistas e que isto é 

bastante positivo para a qualidade educacional. 

Quanto à política de formação inicial e continuada dos profissionais da educação 

o município não dispõe de uma política própria, entretanto, há por parte da Secretaria da 

Educação a orientação para que os profissionais busquem a sua qualificação 

profissional. Por outro lado, os professores não se sentem estimulados a participarem de 

cursos de formação e extensão pela morosidade no atendimento aos requerimentos de 

mudança de nível. 

 No que se refere ao Piso Salarial Profissional, desde a definição do Piso 

Nacional para os profissionais do magistério vem garantindo ano a ano fazendo os 

ajustes em conformidade com o que é estabelecido nacionalmente.  

PISO SALARIAL PROFISSIONAL 

PNI  PNII ESPECIALISTA MESTRADO DOUTORADO 



 

 

(nível médio) (nível superior) (10%) (20%) (40%) 

1.437,48 2.013,67 2.215,03 2.416,40 2.819,13 

Fonte: Secretaria Municipal de Finanças 

Logo priorizar a educação traz, entre tantos e grandes desafios, humanizar a 

valorização profissional oferecendo remuneração condigna a seus profissionais, 

condições materiais, didáticas, manutenção da infraestrutura física, enfim, um 

emaranhado de coisas que vão surgindo e exigindo respostas mais propícias e 

adequadas à evolução tecnológica cada vez mais crescente em nossa sociedade. 

2.2.7 Etapas da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e 

Médio) 

Atendimento da Educação Infantil na Rede Municipal de Ensino 

A Educação Infantil em Areia Branca é oferecida em creches e escolas e na 

estrutura atual de atendimento, contamos com seis centros infantis, sendo dois na Zona 

Urbana e quatro na Zona Rural. E ainda dez escolas oferecem atendimento pré-escolar, 

quatro na  Zona Urbana e seis na Zona Rural. E apenas uma na zona urbana com real 

condição de acolher: a Escola Municipal Aluísio Alves e ainda precisando de 

adequações imprescindíveis respeitando esta fase infantil. 

Atendimento em Creche (2 e 3 Anos)  

As políticas educacionais destinadas ao atendimento da Educação Infantil no 

âmbito do município de Areia Branca, iniciou um trabalho voltado para o “cuidar” 

desde 1998 quando criou a Creche Joana Zelinda, com funcionalidade de berçário 

responsável por acolher crianças de mães que trabalhavam fora de casa. Entretanto, os 

dados em termos numéricos não foram registrados no EDUCACENSO.  

De acordo com os dados do Educacenso até 2000, o município de Areia Branca, 

atendia apenas as crianças com idade escolar no nível da pré-escola. Acreditamos que o 

não atendimento das crianças de 0 a 3 anos em larga escala ainda não tinha se dado em 

decorrência das dificuldades financeiras e estruturais para ampliação dessa modalidade 

de escolarização. Em conformidade com as informações do EDUCACENSO referentes 

ao ano de 2001, observamos que a partir de então as crianças de 02 e 03 anos passaram 

a ser atendidas nas turmas de creche. Entretanto, até 2006 a Secretaria Municipal de 



 

 

Assistência Social era responsável pela Educação Infantil pelo caráter que até então era 

visto este nível de ensino que se limitava em: assistir e educar, reforçando a visão de 

que o atendimento à criança de até três anos de idade é de caráter assistencial, e de que a 

partir dos quatro anos é educativo, preparando-as para o ensino fundamental.  

Com advento da Lei n.º9394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (LDB), em seu artigo 4º-IV, confirmou, mais uma vez, que o 

atendimento gratuito em creche e pré-escola é dever do Estado. Deixou claro, também, 

que o atendimento a essa faixa etária está sob a incumbência dos municípios (art.11-V), 

determinando que todas as instituições de Educação Infantil, públicas e privadas, 

estejam inseridas no sistema de ensino. Como parte integrante da primeira etapa da 

educação básica, a Educação Infantil foi dividida em creche (zero a três anos) e pré-

escola (quatro a seis anos), conforme artigo 30-I e II da LDB/96.  

A partir de 2006, atendo o que determinava a legislação vigente, o nível de 

ensino da Educação Infantil passou a ser da responsabilidade da Secretaria de Educação 

deste município. 

TABELA Nº07 - NÚMERO DE NASCIDOS DE AREIA BRANCA DE 2009 – 2012 

2009 2010 2011 2012 

375 396 311 366 

Fonte:www.pne.gov.br 

Os gráficos abaixo apresentam a série histórica do atendimento de creche em 

nível de rede municipal e rede privada. 
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 Fonte: inep.mec.gov.br 

Os dados expostos no gráfico nº 06, permitem perceber que a matrícula de 

Creche da rede municipal sofre oscilações constantes, principalmente lançarmos um 

olhar atento de 2004 a 2008, onde houve um crescimento significativo, porém 

observamos um declínio de 2009 a 2012 e um tímido crescimento em 2013 em relação a 

2012. 

 

 Fonte: inep.mec.gov.br 

Para nós ainda é um desafio à garantia do atendimento de crianças de 0 a 3 anos 

de idade, atendemos nas nossas creches crianças a partir dos dois anos de idade 

completados até o dia 31 de março, quanto às crianças abaixo de dois anos ainda não 

temos como garantir atendimento, pois não dispomos de infraestrutura de espaços 

físicos, materiais e equipamentos adequados a esta faixa etária, bem como de 

profissionais qualificados para atender este público. Entretanto, temos o grande desejo 

de paulatinamente e em consonância com o PNE atender a esta clientela. 

O Plano Nacional da Educação propõe a ampliação da oferta na Educação 

Infantil na modalidade Creche em até 50% até o final da vigência do PNE, logo o nosso 

Plano Municipal de educação com vigência até 2024 deve buscar atingir no mínimo este 

mesmo percentual da população de crianças de 0 a 3 anos de idade. Para isso a oferta de 

matrícula deve ser ampliada em 20% no município ficando ainda como desafio para o 

próximo decênio os outros 50% da população dessa faixa etária a ser atendida. Em 

relação a como se dará o processo para o atendimento dos 20% que iremos atender  

70% 

30% 

Gráfico nº07 - Atendimento de crianças de 0 a 3 anos 
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durante este decênio faz-se necessário que a Secretaria de Educação dê continuidade ao 

Planejamento Estratégico da Secretaria em consonância com o PME. 

Atendimento em Pré-Escola (4 e 5 Anos) 

No tocante ao atendimento das crianças em idade de pré-escola (4 a 5 anos) 

podemos afirmar que em nível municipal está quase universalizado o atendimento dessa 

faixa etária. 

O Plano Nacional da Educação estabelece que o atendimento das crianças de 

quatro e cinco anos seja universalizado até 2016, atingindo a meta de 100% de 

atendimento como podemos verificar no gráfico, Areia Branca atende 94% das crianças 

de 4 e 5 anos de idade, temos que buscar quem são e onde estão os 6% das crianças e 

matriculá-las até o último ano. 

 

Fonte: Estado, Região e Brasil - IBGE/Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) - 2013 

Fonte: Município e Mesorregião - IBGE/Censo Populacional - 2010 

Considerando que a meta nacional é a universalização da pré-escola que prima 

pela garantia de que 100% das crianças de 4 a 5 anos estejam matriculadas na pré-

escola, para isto Areia Branca tem até 2016 para matricular 6% da população dessa 

faixa etária. 

Buscando o alinhamento da meta nacional ao PME devemos atender em nível 

municipal a projeção abaixo estabelecida. 

TABELA Nº08 - PROJEÇÃO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇAS DE 4 E 5 

ANOS ATÉ 2016 

6% 

94% 

Gráfico nº08 - Crianças de 4 e 5 anos 
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Fonte:www.pne.gov.br 

 SÉRIE HISTÓRICA DO ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO 4 E 5 ANOS (2000-

2013) 

 

Fonte:www.mec.gov.br 

 Notamos que o quantitativo da matrícula de crianças de 4 e 5 anos, oscila ano a 

ano, e ao analisar os últimos quatro anos observamos que em 2009 e 2013 matriculamos 

a mesma quantidade isso em nível municipal quanto a esfera privada os números 

oscilam constantemente. Apesar das oscilações observamos que o número de matrícula 

vem diminuindo e isso talvez se dê devido à taxa de natalidade que vem decrescendo.   

Situação do Atendimento no Ensino Fundamental de 9 Anos 

 O município de Areia Branca garante o acesso ao Ensino Fundamental para 

todos aqueles que desejam estudar, seja nos anos regulares ou na Educação de Jovens e 

Adultos. Temos a missão de promover a universalização da educação pública, gratuita e 

de qualidade, proporcionando ao aluno conhecimentos, habilidades e formação de 

valores, por meio de propostas inovadoras, num ambiente democrático e de valorização 

humana. 
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 O nosso trabalho concentra-se na busca constante por melhores resultados 

educacionais, para isso, realizamos formação continuada para os professores dos Anos 

Iniciais, sabemos que precisamos sistematizar também o processo formativo para os 

professores dos Anos Finais. Acompanhamos a evolução das taxas de aprovação, 

reprovação e evasão, assim como os resultados das avaliações externas, tais como: 

Provinha Brasil, Avaliação Nacional da Alfabetização e Prova Brasil. Além de realizar 

acompanhamento em sala de aula para prestar apoio e intervenções necessárias ao 

trabalho pedagógico que está sendo realizado. No tocante ao trabalho dedicado ao 

Núcleo Gestor das Escolas: diretores e supervisores, realizamos reuniões periódicas e 

formações com os mesmos, no intuito, de ajuda-los a superar os desafios e melhorar os 

indicadores de aprendizagem. 

Areia Branca tem se esforçado muito para garantir as crianças um ensino de 

qualidade. O 3º ano fecha o Ciclo de Alfabetização, que por sua vez representa um 

esforço de articulação de um conjunto de medidas e esforços de forma a garantir uma 

melhor qualidade na alfabetização. Ainda assim, a taxa de alfabetização continua muito 

elementar. Os dados do PNAD e IBGE/2012 vêm confirmar essa informação. O 

município tem um desempenho muito baixo em relação à alfabetização do Brasil e do 

estado. A taxa de alfabetização do município é de 69,3% a uma distância bastante 

relevante em relação ao RN com uma taxa de 71% e ao Brasil com 97,2%. Nossos 

alunos são atendidos por vários programas federais, a saber: PNAE,PNATE, MAIS 

EDUCAÇÃO, MAIS CULTURA, PDDE-ESCOLA, PNAIC ENTRE OUTROS com o 

objetivo principal de atender e melhorar a alfabetização no município. Mesmo assim, 

com tantos programas, a aprendizagem não atinge sua excelência. Para tanto, elencamos 

algumas estratégias para elevar os processos de alfabetização no município.  

O atendimento ao Ensino Fundamental nas escolas das redes pública e privada, 

abrange um total geral de 3.805 alunos (conforme dados de 2013), sendo 2164 nos Anos 

Iniciais e 1641 nos Anos Finais. Este número confirma o referido percentual do 

atendimento de modo bem assistido, embora tenhamos problemas relativos à evasão, 

distorção idade-ano e reprovação que configuram parte do pequeno insucesso escolar do 

público-alvo.  

  

 



 

 

MATRÍCULA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS (2009 – 2013) 

  

 

 

 

 

 

Fonte:www.mec.gov.br 

De acordo com o gráfico nº 09, observamos que as taxas das escolas municipais 

em relação às taxas da rede privada desde 2010 veem se elevando ano a ano, enquanto 

que a matrícula da rede estadual vem caindo.  

MATRÍCULA DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS (2009 – 2013) 

Fonte:www.mec.gov.br 

No tocante, a matrícula nos Anos Finais em relação aos dados da rede privada, 

podemos observar uma queda crescente nas taxas de 2009 a 2013, mas não expressiva 

quanto o decréscimo numérico das taxas da rede estadual que sofreu uma queda do ano 

de 2009 ao ano de 2013 de 269 alunos. Quanto à rede municipal notamos oscilações 

entre os anos de 2009 e 2010, tivemos um acréscimo de 62 alunos, porém do ano de 

2010 até 2013 estes números também foram decrescendo ano a ano. Na tentativa de 

entender tais decréscimos na matrícula, acreditamos que esta perca de alunos segue a 

2009 2010 2011 2012 2013

965 1027 982 918 914 
727 709 

533 523 458 
335 324 323 295 269 
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natureza do processo que ocorre em todo o País e talvez o problema esteja na ausência 

de estratégias a nível municipal para localizar e garantir que as crianças cheguem à 

escola.  

A meta nº 02 do PNE busca universalizar o ensino fundamental de 9 (nove) anos 

para toda a população de 6 (seis) a 14 (quatorze) anos e garantir que pelo menos 95% 

(noventa e cinco por cento) dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até 

o último ano de vigência. O primeiro indicador a observar refere-se ao percentual da 

população que frequenta de 6 a 14 anos que frequenta a escola de acordo com os dados 

do IBGE (2013), Areia Branca atende 99,3% desta população e para atingirmos os 

100% temos que matricular 0,7%. Com relação ao segundo indicador, trata do 

percentual de pessoas de 16 anos com pelo menos o Ensino Fundamental concluído, daí 

temos em Areia Branca um grande desafio, já que até 2013 só tínhamos 51,3% dessa 

população e temos em consonância com PNE atingir 95% até o final de sua vigência. 

Para alinharmos o PME ao PNE nesta perspectiva, é necessário observar os 

aspectos que incidem no aumento e na redução da defasagem escolar e a garantia de 

conclusão dos anos pelos alunos na idade certa. Considerando que as taxas de distorção 

idade-série é uma delas. 

No que se refere ao compromisso do município de Areia Branca, alinhado a 

meta nacional de alfabetizar todas as crianças na idade certa, ou seja, até final do 3º ano 

do Ensino Fundamental, vai requerer concentração de esforços traduzindo-se na 

definição de uma política de reconhecimento do trabalho do alfabetizador, bem como do 

fortalecimento das ações de acompanhamento e formação de professores. 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 
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Gráfico nº11 - Alfabetização até  final do 3º Ano 
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 Os dados abaixo, nos chamaram atenção porque no município de Areia Branca 

não há reprovação no final do ciclo de alfabetização, tampouco, a cada ano deste ciclo, 

mas acreditamos que estes números sejam justificados pela reprovação por falta.   

 

www.qedu.org.br 

DISTORÇÃO NO ENSINO FUNDAMENTAL REDE MUNICIPAL 

 Na elaboração do PAR (2007-2011) identificamos um grande índice de alunos 

apresentando distorção idade-série, em decorrência disso solicitamos a implantação de 

Programas de Correção de Fluxo. Fomos atendidos e trabalhamos em 2009 e 2010 com 

Programa Alfa e Beto na tentativa de corrigir os déficits de alfabetização dos Anos 

Iniciais. A partir de então, o município não tem desenvolvido nenhuma política 

educacional própria para erradicar a distorção que persiste nos Anos Iniciais e Finais do 

Ensino Fundamental. 

 O gráfico abaixo traz informações da distorção nos Anos Iniciais que 

observamos que os percentuais veem sendo reduzidos, porém ainda é bastante 

expressivo se considerarmos a aprovação automática do 1º ao 3º ano. Na elaboração do 

PAR (2007-2011) identificamos um grande índice de alunos apresentando distorção 

idade-ano, em decorrência disso solicitamos a implantação de Programas de Correção 

de Fluxo. Fomos atendidos e trabalhamos em 2009 e 2010 com Programa Alfa e Beto, 

na tentativa de corrigir os déficits de alfabetização dos Anos Iniciais. A partir de então, 
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Gráfico nº 12 - Reprovação do 1º ao 3º ano  



 

 

o município não tem desenvolvido nenhuma política educacional própria para erradicar 

a distorção que persiste nos Anos Iniciais e Finais do Ensino Fundamental. 

 O gráfico abaixo traz informações da distorção nos Anos Iniciais que 

observamos que os percentuais veem sendo reduzidos, porém ainda é bastante 

expressivo se considerarmos a aprovação automática do 1º ao 3º ano.  

 

Fonte: Inep, 2013.Organizaso por Meritt, 2014. 

TAXAS DE APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO E EVASÃO – ANOS INICIAIS 

REDE MUNICIPAL 

 

 Fonte: Departamento de Inspeção SEDU 

 

Este gráfico apresenta os dados de aprovação em relação à matrícula nos 

revelando informações que os nos preocupa bastante, porque nos Anos Iniciais 
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Gráfico nº13 - % Distorção nos Anos Iniciais 
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Gráfico Nº14 -Aprovação e reprovação 1º ao 5º ano 
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praticamente não há reprovação. Considerando que do 1º ao 3º ano, o aluno passa por 

um ciclo ininterrupto, ou seja, não há reprovação do 1º ano para o 2º ano, nem do 2º ano 

para o 3º ano, tampouco do 3º ano para o 4º ano, para estes anos, a aprovação é 

automática. A reprovação só se dá do 4º ano para o 5º ano e do 5º ano para o 6º ano 

sucessivamente se observado através dos instrumentais avaliativos que o aluno não 

adquiriu as competências e habilidades requeridas para cursar o ano seguinte. Em 

relação à reprovação nos 4º anos e 5º anos resultarem em números expressivos, 

acreditamos que isso esteja ocorrendo em decorrência das práticas de alfabetização que 

não estão se consolidando na idade certa e que os alunos que estão concluindo o ciclo de 

alfabetização estão migrando para os anos seguintes com muitas dificuldades de leitura 

e escrita. 

TAXAS DE APROVAÇÃO, REPROVAÇÃO– ANOS FINAIS 

REDE MUNICIPAL 

 

Fonte: Departamento de Inspeção SEDU 

 Em relação aos anos finais do Ensino Fundamental nota-se que o quantitativo de 

aprovação vem caindo ano a ano, enquanto que o quantitativo de alunos reprovados está 

crescendo é preciso investigar o que está ocasionando isto e concentrar esforços para 

melhorar os índices de ensino e aprendizagem. 
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Gráfico Nº15 - taxas de Aprovação e Reprovação  6º ao 9º 
ano  
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Fonte: Departamento de Inspeção SEDU 

 

Desde 2005 que as escolas da rede municipal que atendem alunos do 5º e 9º ano 

são avaliadas através do IDEB – Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, 

criado pelo Inep em 2007, em uma escala de zero a dez. Sintetiza dois conceitos 

igualmente importantes para a qualidade da educação: aprovação e média de 

desempenho dos estudantes em língua portuguesa e matemática. O indicador é 

calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos por meio do Censo 

Escolar e médias de desempenho nas avaliações do Inep, o Saeb e a Prova Brasil. 

  A série histórica de resultados do Ideb se inicia em 2005, a partir de onde foram 

estabelecidas metas bienais de qualidade a serem atingidas não apenas pelo País, mas 

também por escolas, municípios e unidades da Federação. A lógica é a de que cada 

instância evolua de forma a contribuir, em conjunto, para que o Brasil atinja o patamar 

educacional da média dos países da OCDE. Em termos numéricos, isso significa 

progredir da média nacional 3,8, registrada em 2005 na primeira fase do ensino 

fundamental, para um Ideb igual a 6,0 em 2022, ano do bicentenário da Independência. 

 O gráfico abaixo apresenta as metas projetadas a partir do que foi observado em 

2005 para o município de Areia Branca para cada biênio. 

EVOLUÇÃO DO INDÍCE DE DESENVOLMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 

IDEB  

2009 2010 2011 2012 2013

82,2 84 89 87 89 

17,8 16 11 13 11 

Gráfico Nº16 - Aprovação e reprovação - Rede Municipal  

% aprovação % reprovação



 

 

 

Fonte: www.mec.gov.br 

 Frente aos dados podemos aferir que em 2013 não atingimos as metas projetadas 

nem para os Anos Iniciais tampouco para os Anos Finais. Haja vista, que em 2013 a 

meta projetada para os anos Iniciais I era 4.2 e a observada foi 4.1; já para os Anos 

Finais no mesmo ano a meta projetada era 3.6 e a observada 2.8, a título de 

exemplificação escolhemos o ano 2013, por ser o mais próximo do ano em curso, 

porém, ambas as etapas de ensino não conseguiram alcançar as metas projetas de 2005 a 

2013, o que configura a necessidade de implantação de políticas educacionais que visem 

a elevação dos indicadores educacionais. 

Avaliação Nacional da Alfabetização 

A Avaliação Nacional de Alfabetização (ANA) pretende diagnosticar os níveis 

de alfabetização e letramento em Língua Portuguesa e alfabetização Matemática dos 

alunos do 3º ano do Ensino Fundamental fase final do Ciclo de Alfabetização, e insere-

se no contexto de atenção voltada à alfabetização. Através dela podemos observar 

fatores contextuais sobre as condições do trabalho em cada escola.  

Os resultados de desempenho nas áreas avaliadas são expressos em escalas de 

proficiência. As escalas de Língua Portuguesa (Leitura) e de Matemática da ANA 2013 

são compostas por quatro níveis progressivos e cumulativos. Isso significa uma 

organização da menor para a maior proficiência. Quando um percentual de alunos foi 

posicionado em determinado nível da escala, pode-se pressupor que, além de terem 

desenvolvido as habilidades referentes a este nível, provavelmente também 

desenvolveram as habilidades referentes aos níveis anteriores. 
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Gráfico Nº17 - IDEB Anos Iniciais  
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A escala de proficiência de Língua Portuguesa (Escrita) também é composta por 

quatro níveis e, no geral, pressupõe a progressão da aprendizagem de um nível para 

outro. Contudo, é importante ressaltar que o processo de aquisição da escrita não ocorre 

em etapas lineares. 

Abaixo apresentamos os resultados da ANA do município de Areia Branca no 

ano de 2013. 

 

Fonte:simec.mec.gov.br 

SITUAÇÃO DO ATENDIMENTO DO ENSINO MÉDIO 

 O Ensino Médio em Areia Branca é ofertado exclusivamente pelas escolas 

estaduais: EE Desembargador Silvério Soares, EE Cônego Ismar e EE Conselheiro 

Brito Guerra e pelo Instituto Dantas Monteiro pertencente rede privada de ensino. 

 O gráfico abaixo apresenta a evolução da matrícula de alunos no Ensino Médio 

nos últimos cinco anos. 
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Gráfico nº19 - RESULTADOS ANA 2013 
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Fonte: www.mec.gov.br 

 Os gráficos que seguem apresentam uma série do fluxo escolar no Ensino Médio 

das escolas estaduais de Areia Branca.  
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 O percentual de alunos que abandonam a escola no 1º ano do Ensino Médio é 

bastante considerável, diante do gráfico podemos verificar que a taxa de reprovação 

vem evoluindo no decorrer dos anos e com isso taxa de aprovação vem decaindo, fato 

que gera distorção idade-série. 
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Gráfico Nº20 - Matrícula no Ensino Médio 2009 - 2013 
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 Ao observarmos o movimento do fluxo no 2º ano do Ensino Médio, verificamos 

que a evasão vem decrescendo ano após ano, entretanto, a reprovação vem se elevando, 

principalmente no ano de 2013. 

 

www.qedu.org.br 

 Os dados do fluxo do 3º ano das escolas estaduais de Areia Branca oscilam, 

entretanto notamos que em 2013 a reprovação e o abando foram reduzidos e a 

aprovação cresceu em relação aos demais anos diagnosticados. 

De acordo com as definições do PNE, devemos universalizar, até 2016, o 

atendimento escolar para toda a população de 15 (quinze) a 17 (dezessete) anos e elevar, 

até o final do período de vigência deste PNE, a taxa líquida de matrículas no ensino 

médio para 85% (oitenta e cinco por cento). E este alinhamento deve ser instaurado pela 

estadual e planejado pelas escolas estaduais no PME de Areia Branca.  

4,9 3,2 4,9 
14,1 

23,2 21,7 15,2 10,3 

71,9 75,1 79,9 75,6 

2010 2011 2012 2013

Gráfico nº20 - % de Rendimento do 2º do EM 
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 Para isso, o indicador primeiro parte da análise do percentual da população de 15 

a 17 anos que frequenta a escola cuja meta nacional é chegar aos 100% até 2016. Areia 

Branca até 2013 chegou a atender 83,2% dessa população, então para chegarmos aos 

100% temos que buscar onde estão os 16,7% de alunos, daí surge à interrogação será 

que continuam do Ensino Fundamental ou abandonaram a escola ou ainda estão com 

distorção idade-série. Com isso faz-se estabelecer no PME estratégias para o 

cumprimento dessa meta. 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

 Abaixo apresentamos um gráfico com percentual de distorção idade-série no 

Ensino Médio que na série histórica vem sendo reduzida, entretanto, ainda é muito 

acentuada. 

 

www.qedu.org.br 
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Gráfico nº 22-Ensino Médio 

Alunos fora da escola Alunos matriculados

2009

2010

2011

2012

2013

41 

41 

37 

33 

33 

Gráfico nº23 - % de Distorção no Ensino Médio 
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 O segundo indicador do Ensino Médio, trata da taxa de escolarização líquida no 

EM da população de 15 a 17, cuja meta nacional é de chegar a 85% até o final da 

vigência do PME, considerando que Areia Branca atingiu 41,3% em 2013, temos um 

considerável desafio para o decênio. 

2.2.8 Educação Profissional 

 O município de Areia Branca não oferta Educação Profissional, entretanto, 

alguns de nossos alunos que concluem o Ensino Fundamental e Médio participam de 

processos seletivos oportunizados pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte – 

IFRN.  

2.2.9 Educação Tecnológica e Formação Profissional 

Em 2009 realizamos uma experiência destinada ao público de alunos que 

estavam cursando a Educação de Jovens e Adultos em parceria com o lnstituto Federal 

do Rio Grande do Norte – IFRN através do PROEJA FIC.                                                                                                                                 

Esse curso foi destinado a pessoas que ainda não haviam concluído o Ensino 

Fundamental (6º ao 9º ano), funcionou na EM Professora Geralda cruz, primeiramente 

foram formadas turmas de Mecânico Montador e Instalações Prediais, seis meses após 

deu-se início à turma de Manutenção de Micro, ambas com a matrícula inicial de 

aproximadamente 30 alunos que durante esses dois anos se deslocavam duas vezes por 

semana para assistir às aulas da formação profissional no IFRN.  

Foram muitas as dificuldades durante o decurso, mas também houve bastante 

incentivos e esforços por parte dos educadores e dos responsáveis por este projeto, para 

tentar manter as turmas ativas ao longo deste período, o que se explica o número de 

alunos que se deram por concluintes em 2011: Dos 27 alunos matriculados no curso de 

Mecânico Montador, 06 concluíram; no curso de instalações Prediais foram 

matriculados 29 e 08 chegaram ao final; já do curso de Manutenção de Micro, que havia 

iniciado um semestre após, foram matriculados 29 alunos, sendo que apenas 12 destes, 

em 2012, chegaram a concluir. Diante do exposto, podemos destacar como louvável a 

possibilidade de nove, desses alunos, participarem do Exame de Seleção para o Ingresso 

nos, Cursos Técnicos Subsequentes do IFRN, período 2012.2 e que desses nove, seis 

foram selecionados, para o curso de Técnico em Edificações e já ingressaram no curso 

pretendido. 



 

 

Além desta experiência desde 2012 que a Secretaria de Assistência Social vem 

ofertando cursos profissionalizantes através do PRONATEC tais como: pedreiro, 

eletricista predial. Os mesmos tem duração de dois meses, perfazendo uma carga horária 

de 180h a 200h, desde a sua implantação até o final de 2014 já foram formadas uma 

média de 1.000 pessoas numa faixa etária entre 16 a 59 anos oriundos do Ensino 

Fundamental e do Ensino Médio. 

2.2.10 Educação Superior 

O Ensino Superior no município de Areia Branca foi criado no ano 2002, por 

meio de um Núcleo de Ensino Superior da Universidade Estadual do Rio Grande do 

Norte – UERN, ofertando inicialmente o curso de Turismo e, em 2003, o curso de 

graduação em Gestão Ambiental. O núcleo está instalado na Escola Estadual Des. 

Silvestre Soares, R.: Prefeito Antonio Calazans, s/n, no Bairro Nordeste e, atualmente 

atende a última turma do único Curso de Turismo. 

O município também oferta Ensino Superior no Centro de Reforço Educativo e 

Investimento Acadêmico (Creia). O CREIA é uma instituição particular que trás para o 

município a Faculdade Integrada do Brasil (Faibra), ofertando o Curso de Pedagogia aos 

sábados. O empreendimento está localizado à Rua Coronel Liberalino, em frente à 

Câmara Municipal de Areia Branca. 

Aos jovens e adultos que pretendem ingressar em outras faculdades, a opção 

mais próxima é o município de Mossoró com o Campus Central da UERN, a 

Universidade Federal do Semi-Árido – UFERSA, a Universidade Potiguar – UNP, para 

onde vão a maioria deles, entre outras. Nos últimos anos foram registrados um 

considerável acréscimo na quantidade de alunos universitários que utilizam o transporte 

para deslocamento até Mossoró. Em 2011, aproximadamente 300 alunos; em 2012, 360; 

em 2013, 473 alunos e em 2014, 570 alunos, sendo necessária a locação de 08 ônibus 

para o transporte diário até as faculdades citadas, nos turnos matutino e noturno.  

Neste caso, a prefeitura é responsável pela locação de 06 ônibus, ficando a 

Associação Universitária Areiabranquense – AUA, cargo de 02. A AUA existe desde 

1986. Aos estudantes que vão estudar e residir em outras localidades (Assú, Angicos, 

Natal etc.), é dada a oportunidade de uma bolsa de ajuda de custo, o que representa mais 

uma despesa para o município. 



 

 

2.2.11 Modalidades de Ensino (EJA, Campo, Especial) 

 Educação de Jovens e Adultos 

A Alfabetização de Jovens e Adultos é uma prática de caráter político porque 

destina-se a corrigir ou resolver uma situação de exclusão de pessoas que não tiveram 

acesso a escolarização na idade certa ou que não conseguiram permanecer  ou obter 

sucesso na vida escolar. 

Essa modalidade é parte preponderante do Ensino Fundamental e é garantia 

significativa nas escolas públicas municipais e estaduais de Areia Branca e através de 

parcerias com outras instituições. Desde a década de 90 que temos concentrado esforços 

na para abolir o analfabetismo da população jovem e adulta através de vários programas 

ofertados pelo governo federal, bem como, temos implantado nas nossas escolas todos 

os segmentos que atendam todas as etapas da educação básica. 

De acordo com o gráfico abaixo, observamos que a cada decênio o índice de 

analfabetismo funcional vem se reduzindo entre pessoas jovens e adultas.   

Gráfico Nº24 - % da População Analfabetizada 

 

 

Fonte: www.cidades.ibge.gov.br 

Ao analisarmos o ano de 2010, notamos que ainda há 13,90% da população não 

alfabetizada na faixa etária de 15 anos ou mais, índice bastante expressivo que causa 

preocupação e exige da esfera municipal ações concretas que venham esses indicadores. 

http://www.cidades.ibge.gov.br/


 

 

Em relação aos segmentos do Ensino Fundamental e Médio são ofertados nas 

escolas municipais e estaduais funcionando geralmente a noite atendendo público da 

classe trabalhadora. Os conteúdos abordados partem da realidade dos alunos, com 

planejamento especifico que proporcione a estes uma aprendizagem significativa. 

Matrícula da EJA nas redes: municipal e estadual dos anos de 2009 a 2013 

 

Fonte: mec.gov.br  

O gráfico nº21 nos revela que de 2009 a 2011 a rede municipal e estadual 

evoluiu no quantitativo de matrícula, entretanto há uma queda nos anos posteriores.  

A partir de 2014 implantamos novas turmas de EJA na perspectiva de atender 

uma demanda de público maior dando maior assistência pedagógica aos professores 

objetivando a permanência e o sucesso dos alunos nas turmas implantadas. 

No que se refere à conclusão do ensino fundamental inicial dos alunos da EJA, 

percebe-se o elevado índice de 26,5% de alunos que não o concluíram. 

TABELA Nº10- RENDIMENTO FINAL DA EJA 

 APROVAÇÃO – REPROVAÇÃO - EVASÃO 

Matricula 

inicial  

Aprovação % Reprovação % Evasão % 

2009 322 121 79% 33 21% 185 57% 

2010 405 175 94% 11 06% 214 53% 

2011 299 125 82% 27 18% 27 18% 

2009 2010 2011 2012 2013
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Gráfico Nº25 -Matrícula de EJA dos anos de 2009 a 
2013 
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2012 290 119 72% 46 28% 131 45% 

2013 285 126 80% 08 16% 130 46% 

Fonte: Departamento de Inspeção SEDU 

O percentual de evasão desse público dos últimos quatro anos é bastante 

elevado, observamos que em 2011 foi ano que conseguimos garantir a permanência de 

um número maior de alunos matriculados e em relação as taxas de reprovação o ano de 

2012 apresentou o maior índice de 28%. 

 A meta nacional nº08 do PNE pretende elevar a escolaridade média da 

população de 18 (dezoito) a 29 (vinte e nove) anos, de modo a alcançar, no mínimo, 12 

(doze) anos de estudo no último ano de vigência deste Plano, para as populações do 

campo, da região de menor escolaridade no País e dos 25% (vinte e cinco por cento) 

mais pobres, e igualar a escolaridade média entre negros e não negros declarados à 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 

Em relação ao indicador que trata da escolaridade média da população de 18 a 29 

anos e define como meta de se atingir no prazo de 12 anos a escolaridade mínima, de 

acordo com os dados do IBGE (2013), a escolaridade média desta população em Areia 

Branca não 8,8 anos. Isso nos impulsiona redesenhar os rumos na definição de 

estratégias e ações voltada para a Educação de Jovens de Adultos do município de Areia 

Branca.  Ainda tratando da inclusão da população de 18 a 29 anos no caso dos 

residentes na zona rural e da população mais pobre, essa população não ultrapassa os 

oito anos de estudos. 

A nona meta nacional refere-se à elevação da taxa de alfabetização da população 

com 15 (quinze) anos ou mais para 93,5% (noventa e três inteiros e cinco décimos por 

cento) até 2015 e, até o final da vigência deste PNE, erradicar o analfabetismo absoluto 

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

 Com o objetivo de erradicar o analfabetismo no município, detectado 

anteriormente em torno de 26% da população, foram intensificados os programas com 

ênfase na alfabetização de jovens e adultos fora da sala de aula. Além de programas 

como Mova Brasil, já desenvolvimento há alguns anos pela PETROBRAS, bem como o 



 

 

“Pescando Letras” (Governo do Estado), o Município aderiu ao Programa Brasil 

Alfabetizado instituído pelo Governo Federal e, desde o ano de 2009 vem 

desenvolvendo ações pedagógicas para a erradicação do analfabetismo, denominado 

esse programa no município inicialmente como “Alfabetizar Pra Valer”. 

 Os recursos do Brasil Alfabetizado são definidos e repassados pelo FNDE para 

conta bancária específica, para serem utilizados no pagamento aos alfabetizadores, bem 

como em outras necessidades para o bom desenvolvimento dessas atividades 

pedagógicas tanto para alunos na zona urbana quanto na zona rural.   

 

Fonte:www.mec.gov.br 

Número de alunos beneficiados por ano – Programa Brasil alfabetizado – PBA 

 

Fonte:www.mec.gov.br 
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A taxa da população de jovens e adultos alfabetizada no município é de 83,7%, o 

objetivo que até o final da vigência do PNE consigamos atingir no mínimo 93,5% do 

atendimento dessa população. 

No tocante a décima meta é de oferecer, no mínimo, 25% (vinte e cinco por 

cento) das matrículas de educação de jovens e adultos, nos ensinos fundamental e 

médio, na forma integrada à educação profissional. 

Nessa perspectiva, é pretensão deste município ampliar a oferta da EJA, 

garantindo subsídios pedagógicos e de gestão, buscando e fortalecendo as parcerias na 

construção de uma cidade educadora que busque articular a vida cidadã a educação 

formal e, em especial, a continuidade dos estudos de jovens e adultos. 

 Educação do Campo 

 A educação do campo é coordenada pelo Centro Rural Professora Joseana da 

Silva Nogueira da Cunha - CMEC, criado em 2001 com a finalidade de orientar as 

atividades didáticas e administrativas da área rural, coordenando as ações nos níveis de 

ensino: Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA. 

 Atualmente, o CMEC é composto por dezessete unidades de ensino, dentre elas 

duas creches e doze escolas, todas localizadas na área rural. Desde 1998 trabalhamos 

com a metodologia da Escola Ativa por tais unidades de ensino possuir salas 

multisseriadas. 

TABELA Nº11 - ESCOLAS COORDENADAS PELO CENTRO RURAL 

EM Josimar Soares de Carvalho EM Maria Noronha Filgueira 

EM Hercília Noronha EM Antônio Gentil Fernandes 

EM Ana de Souza Rolim EM Francisco da Borja 

EM Manoel Filgueira dos Santos EM Pe João Maria 

EM Santo Expedito EM Santo Amaro 

Fonte: Departamento de Inspeção SEDU 

 Educação Especial 

A Política Nacional de Inclusão em consonância com a Constituição Brasileira 

de 1988, LDB de 1996, Emenda 14/1996 instituiu o Fundef, Lei 10.172/2001 

estabeleceu o PNE – 2001 – 2010, Emenda constitucional nº 53/2006 instituiu o 



 

 

FUNDEB, cuja vigência é até 2020, CONAE – 2010, o município de Areia Branca vem 

avançando no atendimento escolar aos educandos com necessidades educativas 

especiais, no sentido de incluí-los na Rede Regular de Ensino. O percentual em inclusão 

do município de Areia Branca-RN é de 90,7% em relação ao país que é de: 83,8%; 

Nordeste: 85,0%; Rio Grande do Norte: 86,5% e Mesorregião Agreste: 85,9 %. De 

acordo com o IBGE (2010) 23,9% da população do país são de pessoas com deficiência. 

O município de Areia Branca-RN com uma população de 25.315 habitantes tem uma 

estimativa de pessoas com deficiência dentro deste percentual.  

A Educação Especial em Areia Branca acontece desde o ano de 1987 com a 

criação do Centro de Educação Especial. Anteriormente no mesmo ano houve o „I 

Seminário sobre Educação Especial‟ com o intuito de sensibilizar as redes educacionais 

para a questão. Com o passar dos anos, as salas de Aula foram incorporadas à Rede 

Estadual de Ensino, sendo criada a Escola Estadual e no Centro ficaram os 

Atendimentos: Fisioterapia; Hidroterapia; Fonoaudiologia; Psicologia; Braille e 

LIBRAS, todos com acompanhamento do Serviço Social. Há alguns anos na referida 

Escola, funciona a Sala de Recursos Multifuncionais - SRM, que oferece o Atendimento 

Educacional Especializado - AEE. Com o passar dos anos, o município também criou o 

Centro de Reabilitação. Quanto à Educação, a Legislação pertinente tem avançado 

bastante, nas três esferas governamentais {F;E;M} desde a formação dos Profissionais à 

implantação de Projetos, serviços e ações voltados para a Acessibilidade. Ressaltam-se 

as parcerias com o Governo Federal. Muito ainda tem que ser implantado, mas 

reconhece-se que muito já se fez e se faz para que ocorra a Inclusão Social. 

A Secretaria Municipal de Educação se preocupa com o acesso e permanência 

das crianças na Escola. Sendo a Acessibilidade uma de suas metas, criou a Coordenação 

de Educação Inclusiva que promove e acompanha atividades, projetos, serviços e ações 

concernentes à área.  

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência-COMUDE 

(criado pela Lei Municipal nº 1.041 de 15 de dezembro de 2006) tem por finalidade 

promover a efetivação, implementação e defesa dos direitos das Pessoas com 

Deficiência no município de Areia Branca-RN. O referido é composto por dezesseis 

(16) membros, escolhidos de forma paritária entre representantes governamentais e 

representantes da sociedade civil.O COMUDE destaca que seu maior desafio é: 



 

 

Transformar Areia Branca-RN numa cidade acessível a todos sem barreiras 

arquitetônicas e atitudinais, bem como, atuar para a melhoria de uma sociedade aberta à 

igualdade de oportunidades a todos. 

Para a população de 0 a 17 anos com deficiência, temos 126 pessoas incluídas no 

Ensino Fundamental-EF, destes 46 são alunos matriculados nas Salas de Recursos 

Multifuncionais, numa instituição especializada pública: atendimento em parceria com a 

Associação: Obras Sociais Dom Bosco, via Secretaria Municipal de Educação; Idem, 

Governo do Estado do RN.  

No município funcionam três SRMs com AEE: EM Vingt Rosado Maia; CEI 

Luiz Breno e EE Prof.ª. Maria Lauretânia. Chegaram mais três SRMs para os CEIs 

{Julita Alves – Comunidade de Pedrinhas; São Sebastião – Comunidade Praia de Ponta 

do Mel; São Cristóvão – Comunidade Praia de São Cristóvão}. Também foi enviado 

pelo Governo Federal para as Escolas Estaduais do município: EE Cônego Ismar F. 

Queiróz e EE Desembargador Silvério Soares. 

O quadro de pessoal do município é organizado da seguinte forma: 04 (quatro) 

Especialistas em AEE; 52 (cinquenta e dois) Professores e Educadores com Formação 

em AEE; 48 (quarenta e oito) Pessoas com Formação em Tradutor/Intérprete de Língua 

de Sinais e Língua Portuguesa (incluindo família de alunos e pessoas de outras 

entidades ou setores públicos); 06 (seis) Professores de AEE nas Salas de Recursos 

Multifuncionais (todos Pedagogos – destes  03 (três) Especialistas); 01 (um) 

Professor/intérprete de Libras {efetivo};  01 (um) Instrutor de Libras {efetivo}; 01 (um) 

Professor de Apoio {contratado}; 03 (três) Professores de Apoio {efetivos}; 01 (um) 

Monitor/Cuidador {contratado}; 01 (um) Professor/Guia-intérprete (efetivo, na parceria 

do CEESLAUVA); 02 (dois) Tradutores de Libras – Escolas Estaduais – 01 (um) com 

EF, 01 (um) com EM (Bolsistas via 12ª DIRED); 02 (dois) Tradutores de Libras – 

Programa Brasil Alfabetizado- PBA – (Bolsistas pelo Governo Federal); 02 (dois) 

Tradutores de Libras – Pólo da FACULDADE INTEGRADA DO BRASIL– FAIBRA; 

01(um) Especialista em Libras; 01(um) com Proficiência MEC. 

O município é responsável somente pelo transporte. Não dispõe de recursos para 

o fim específico de Educação Especial. Falta a garantia de direitos na Lei de Orçamento 

Geral do Município-OGM destinando um percentual para a Educação Especial. A 

formação continuada dos Professores ocorre através do Governo Federal {Pólo 



 

 

Mossoró} e pela Secretaria Municipal de Educação. Aconteceu neste ano de 2014 o VII 

Curso de Inclusão. 

Porcentagem de atendimento da educação especializada: 44,7%. Pessoas não 

atendidas no atendimento especializado: 55,3% - Sendo que uma parte desse percentual 

não necessita de AEE e sim de adaptações na escola e/ou sala de aula. O município 

através da Secretaria Municipal de Educação tem realizado reformas e ampliações das 

escolas, objetivando a acessibilidade, entretanto, a estrutura física ainda é precária. Há 

profissionais disponíveis, porém, há dificuldades de remanejamento da função desses 

professores. 

No gráfico que segue apresentamos a distribuição de alunos com deficiência 

matriculados na rede de ensino municipal. 

 

www..qedu.org.br 

 Observamos que número de alunos matriculados nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental vem decrescendo, entretanto, entre os anos de 2010 a 2012 notamos um 

crescimento da procura na Pré-escola da Educação Infantil. 

A quarta meta do PNE refere-se à universalização, 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 
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especializados, públicos ou conveniados. No alinhamento desta meta o município de 

Areia tem que incluir 9,3% da população de pessoas com deficiência, como mostra o 

gráfico que segue. 

 

http://simec.mec.gov.br/pde/graficopne.php 

Frente aos dados presentes no gráfico 29 coloca em evidência a ampliação do 

atendimento a crianças e adolescentes no âmbito municipal e que já estamos próximos de atingir 

os 100% de inclusão dessa população, fato que qualifica o município como apresentando um 

nível de atendimento já com percentuais, que se podem considerar bastante significativos. 

2.2.12 Recursos Financeiros para a educação do município 

 Somos sabedores que a educação é a mola propulsora do desenvolvimento 

humano, social e econômico de um povo, isso ninguém tem a menor dúvida. Mas a 

educação quando levada a sério em toda sua plenitude significa assumir gastos. 

Priorizar a educação tem sérias e grandes consequências financeiras. Isso se 

considerando apenas do ponto de vista contábil-financeiro. 

 Mas ao considera-la como fator determinante do progresso intelectual, humano e 

social, devemos ver à educação não como gasto, mas como verdadeiro e necessário 

investimento. Investimento no que há de mais essencial: no ser humano, na construção 

de sua personalidade e suas relações sociais. 

 São três fontes de financiamento da educação municipal: recursos vinculados, 

recursos livres/próprios e recursos conveniados, que devem ser assim organizados em 

duas contas. 

91% 

9% 

Gráfico nº 29 - Atendimento da população de 4 a 17 
anos 

% da população que frequenta a escola % população fora da escola
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FLUXOGRAMA Nº01 – FONTES DE FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO 

 

Fonte: convivaeducacao.org.br 

APLICAÇÃO DE RECURSOS EM EDUCAÇÃO 

 FUNDEB – FUNDO DE DESENVOLVIMENTO 

Os recursos provenientes do Fundeb são depositados em conta bancária própria, 

distinguindo-se das demais contas bancárias do município. No mínimo 95% do valor 

deve ser investido durante o próprio exercício em que foram arrecadados e um limite de 

até 5% do total pode ser aplicado no primeiro trimestre do próximo exercício. A lei 

11.494/07 determina que, no mínimo 60% dos recursos totais do Fundeb devem ser 

utilizados exclusivamente com o pagamento da remuneração e encargos sociais dos 

profissionais do magistério da educação básica pública em efetivo exercício. 

No quadro dos investimentos em educação do Município de Areia Branca que se 

desenha a partir das informações do SIOPE – Sistema de Informações sobre 

Orçamentos Públicos em Educação e do Tesouro Nacional, é notório o processo de 

elevação dos recursos transferidos, sobretudo no ano de 2012, que se aproxima da casa 

dos 9 milhões de Reais. Entretanto, observamos também, que as despesas deste mesmo 

ano ultrapassaram os valores recebidos. E ao analisarmos as despesas com educação de 

2009 e 2013 de acordo com o gráfico nº22, são maiores do que as receitas.  



 

 

 

Fonte:www.fnde.gov.br/siope 

 

Fonte:www.fnde.gov.br/siope 

Em relação ao PIB notamos que o município está investindo 0,6% a mais do que 

a média nacional.  

Gráfico Nº32 – Investimento do PIB 

 

Fonte: www.deepask.com 
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FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

 Em relação ao financiamento da Educação Infantil, notamos mais uma vez que 

de acordo com as informações de 2009 a 2013 as despesas são superiores as receitas de 

transferências voluntárias, nesse caso o município faz complementação utilizando os 

recursos do tesouro municipal. 

 

 

Fonte: www.pne.gov.br 

Percentual dos recursos do FUNDEB aplicados na Educação Infantil 

 

Fonte: www.pne.gov.br 

FINANCIAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
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 No tocante ao Financiamento do Ensino Fundamental, constatamos que em 2009 

as despesas se equiparam as receitas, entretanto de 2010 a 2013 as receitas foram 

superiores as despesas. 

 

Fonte: www.pne.gov.br 

 

Percentual dos recursos do FUNDEB aplicados no Ensino 

Fundamental 

 

Fonte: www.pne.gov.br 
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Tabela Nº12 -Indicadores de Gastos com a Educação Municipal 

 2010 2011 2012 2013 

Aplicação das receitas de 

impostos e transferência 

32,02% 27,40% 35,97% 35,60% 

Aplicação do FUNDEB na 

remuneração dos 

profissionais do magistério 

mínimo de 60% 

69.10% 80,36% 72,14% 94,97% 

Aplicação do FUNDEB não 

remuneração do magistério 

(máximo 40%) 

30,83% 19,36% 27,21% 4,09% 

Receitas do FUNDEB não 

aplicadas no exercício 

(máximo de 5%) 

0,07% 0 0,65% 0,94% 

Fonte:www.fnde.gov.br/siope 

 Diante das informações do percentual que o município investe na educação, é 

notório que Areia Branca está investindo acima do mínimo determinado pela legislação 

vigente, haja vista que, conforme as informações contidas na tabela nº13 e nos gráficos 

nº27 e 28 dos anos de 2010 a 2013, além desse movimento ter sido mais fortalecido nos 

últimos dois anos. 

 

Fonte:www.fnde.gov.br/siope 
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Tabela nº13 -Indicadores de gastos por aluno 

 2010 2011 2012 2013 

Gasto Educacional por aluno da 

Educação Infantil 

290,79 2.293,54 1.894,08 4.538,87 

Gasto Educacional por aluno do 

Ensino Fundamental 

 

4.707,58 4.259,88 6.038,07 5.246,92 

Gasto Educacional por aluno da 

Educação de Jovens e Adultos 

25,67 2.087,37 2.443,67 8.903,92 

Fonte:www.fnde.gov.br/siope 

 No cenário que se apresenta na Tabela nº14, verificamos que os valores que são 

gastos anualmente nos níveis de Educação Infantil e Ensino Fundamental e na 

modalidade de EJA, oscilam ano a ano, fazendo-se necessário um planejamento na 

política educacional.  

Abaixo apresentamos mais alguns programas nacionais de financiamento da 

educação tais como: Quota Salário Educação – QSE, PNAE, PNATE, PDDE e Brasil 

Carinhoso. 

 QUOTA SALÁRIO EDUCAÇÃO – QSE  

Mais conhecido como QSE, sua arrecadação é oriunda de uma contribuição 

social definida em lei e de acordo com o total bruto do faturamento das empresas.  Os 

recursos são transferidos mensalmente pelo FNDE e destinados principalmente ao 

“financiamento de programas, projetos e ações voltados para o financiamento da 

educação básica pública”, bem como demais despesas com manutenção do ensino, tipo 

materiais de expediente, produtos de limpeza, serviços diversos, reforma, etc.  

 Os repasses são variáveis, calculados pelo FNDE, e repassados de acordo com a 

população do município. A prestação de contas é feita diretamente ao Conselho 

Municipal do FUNDEB, que analisa a documentação comprobatória para dar o seu 

parecer final.  



 

 

 

        Fonte:www.pne.gov.br 

No gráfico, percebe-se claramente que não há uma variável constante de índice 

de reajuste dos recursos do Quota Salário Educação, podendo sofrer variações  de um 

ano para o seguinte, até mesmo redução de receitas, como se constata entre os anos 

2012-2013.  

      Por outro lado, nota-se também, que há um aumento crescente nos valores das 

despesas ano após ano. Daí a importância que representa esses recursos para o 

Município atender as demandas dos estabelecimentos de ensino, como complemento ás 

receitas do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE – executados diretamente 

pelos Caixas Escolares de acordo com as necessidades detectadas.   

PROGRAMA NACIONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE 

O objetivo é oferecer condições dignas para a condução dos alunos, 

principalmente da zona rural poderem frequentar as aulas quando matriculados em 

escolas localizadas em áreas distantes da sua comunidade ou na sede do município. Para 

isso o Governo Federal instituiu o Programa nacional de Apoio ao Transporte do 

Escolar – PNATE – para ajudar os municípios a cumprirem essa meta. Os recursos do 

PNATE são transferidos em nove parcelas mensais durante o ano de acordo com a 

quantidade de aluno por modalidade de ensino.  
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Com esses recursos, a Administração Municipal pode contratar veículos de 

terceiros para prestar esse serviço ao aluno, bem como realizar a manutenção de peças 

de reposição e serviços nos veículos da frota específica da Educação.  

 

 

Fonte:www.pne.gov.br 

Também com o mesmo objetivo de oferecer condições para a frequência dos 

alunos da rede estadual de ensino, há todos os anos a renovação do Termo de Adesão da 

Prefeitura Municipal junto ao Governo do Estado, para que, através dessa parceria, o 

Município favoreça também o transporte dos mesmos até a sede do município. 

Para isso, o Governo do Estado criou há alguns anos o Programa Estadual do 

Transporte Escolar do Rio Grande do Norte – PETERN – e repassa recursos financeiros 

aos município, de acordo com o número de matrículas na rede estadual de ensino. Com 

isso, o município consegue outros recursos que ajudam a manter a contratação de 

terceiros e a manutenção de sua frota específica.  

PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar 

.Implantado em 1955, o PNAE contribui para o crescimento, o desenvolvimento, a 

aprendizagem, o rendimento escolar dos estudantes e a formação de hábitos alimentares 

saudáveis, por meio da oferta da alimentação escolar e de ações de educação alimentar e 

nutricional. São atendidos pelo Programa os alunos de toda a educação básica (educação 

infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação de jovens e adultos) matriculados 
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em escolas públicas, filantrópicas e em entidades comunitárias (conveniadas com o 

poder público),  por meio da transferência de recursos financeiros” (Sitio FNDE). 

 Com esse objetivo, os recursos são repassados pelo FNDE para a execução do 

Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE – em dez parcelas mensais, de 

acordo com o valor aluno referentes ao número de alunos do censo escolar do ano 

anterior.  

Vale salientar que, de acordo com a Portaria nº 26/2013, do total dos recursos 

repassados pelo FNDE para a alimentação escolar, no mínimo, 30% devem ser gastos 

com a aquisição de produtos da agricultura familiar, o que vem beneficiar diretamente a 

renda familiar de muitas famílias de agricultores, quer seja através de grupo informais 

ou formais, tipo cooperativas, associações, etc.  

 

Fonte:www.pne.gov.br 

PDDE – Programa Dinheiro Direto na Escola 

Criado em 1995, o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) tem por 

finalidade prestar assistência financeira, em caráter suplementar, às escolas públicas da 

educação básica das redes estaduais, municipais e do Distrito Federal e às escolas 

privadas de educação especial mantidas por entidades sem fins lucrativos, registradas no 
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Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) como beneficentes de assistência 

social, ou outras similares de atendimento direto e gratuito ao público.  

O programa engloba várias ações e objetiva a melhora da infraestrutura física e 

pedagógica das escolas e o reforço da autogestão escolar nos planos financeiro, 

administrativo e didático, contribuindo para elevar os índices de desempenho da 

educação básica. 

Os recursos são transferidos de acordo com o número de alunos extraído do 

Censo Escolar do ano anterior ao do repasse. 

Neste gráfico retratamos o volume de repasses financeiros investidos nas escolas 

e Centros de Educação Infantil de 2009 a 2013.   

 

Fonte:www.fnde.gov.br/siope 

Tivemos acima uma visão rápida dos principais programas federais que auxiliam 

os municípios nessa missão de garantir a todos uma educação de qualidade e 

universalizada. Percebe-se que com o passar do tempo há uma tendência de aumento 

das despesas e que dificilmente os recursos transferidos via FNDE sejam suficientes 

para cobri-las, exigindo do Município uma participação cada vez mais ativa e 

quantitativa em relação a sua contrapartida nesses programas. 
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 Para os próximos anos, o desafio se mostra muito maior haja vista a crise 

financeira pela qual o Brasil atravessa internamente e também em nível internacional, 

mesmo entre os países mais desenvolvidos, o que nos leva a pensar que as medidas a 

serem tomadas com vistas a construção deste Plano sejam realistas do ponto de vista da 

sua execução para os próximos anos e que possam ser ousadas, mas viáveis em função 

da meta a ser alcançada. 

 Vamos enfrentar tais desafios. Vamos vencê-los. Na certeza de que, tais 

investimentos que exigem hoje grande esforço e impacto nas contas públicas, terão 

retorno positivo nas próximas gerações, favorecendo assim o desabrochar de um novo 

ser humano mais solidário, justo e participativo em sua sociedade.   

 Diante de tantos desafios a se vencer, faz-se necessário um olhar mais realista do 

quadro atual do financiamento da educação, com os informes mais gerais sobre os 

programas do governo federal que auxiliam os municípios a desenvolverem o 

financiamento educacional. Passamos a enfocar alguns aspectos dos principais 

programas federais voltados à educação, para que possamos vislumbrar novas formas 

para um financiamento mais robusto e eficaz ao longo dos próximos anos.  



 

 

3. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PME 

 A elaboração do Plano Municipal de Educação de Areia Branca-RN, traduziu-se 

numa construção coletiva permeada pelos princípios de democracia, na qual cada sujeito 

envolvido participou ativamente trazendo um pouco da sua experiência e vivência 

colaborando com o trilhar da educação areiabranquense dos próximos dez anos. 

Nesse tocante o processo de construção deste documento percorreu os seguintes 

passos: 

 levantamento diagnóstico da situação educacional do município a qual apontou 

que devemos concentrar esforços, principalmente para erradicar o analfabetismo, 

universalizar o atendimento escolar, superar as desigualdades educacionais, 

buscar a  melhoria da qualidade do ensino, definir estabelecimento de meta de 

aplicação de recursos públicos em educação, promover políticas de valorização 

dos profissionais da educação e revitalizar instrumentos que primam pela gestão 

democrática da educação;  

 definição de metas e estratégias do PME com a sociedade; 

  consolidação do texto base sobre as políticas educacionais para o município; 

 realização da Audiência Pública de Educação do município de Areia Branca-

RN; 

 encaminhamento do Documento Base para análise e apreciação pela Câmara de 

Vereadores de Areia Branca. 

Concebemos a educação como movimento e articulação, então durante a 

produção deste material mantemos o alinhamento com o Plano Nacional de Educação 

(PNE), Plano Estadual de Educação (PEE), em consonância com Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação de nº 9394/96 e a Constituição Federal de 1988.  

Os objetivos e as metas aqui expressos deverão ser prioridades do Governo 

Municipal e, por isso, assumido como um compromisso perante a sociedade e 

compreendido como uma proposta de Estado, independente do governo que esteja à 

frente da Administração Pública Municipal no decorrer dos próximos dez anos. 

No que tange ao acompanhamento e avaliação do PME, serão responsáveis 

legítimos por este processo a Comissão do Fórum Municipal de Educação, Equipe 

Técnica da Secretaria da Educação, juntamente com o Conselho Municipal de Educação 

que deverá acontecer anualmente, em decorrência das mudanças anuais nos 



 

 

diagnósticos de demanda e oferta, bem como, da avaliação das ações previstas para o 

ano anterior. Para tanto, faz-se necessária a implantação de um banco de dados tanto 

para a renovação dos diagnósticos quanto para o acompanhamento das estratégias e 

ações.   

E a cada dois anos para que a sociedade civil possa acompanhar a execução e a 

avaliação do PME, serão realizadas reuniões com o propósito de avaliar os resultados 

alcançados.  

Nessa perspectiva, acreditamos que os momentos propostos para o acompanhamento e 

avaliação do PME serão decisivos para profundas mudanças no cenário educacional de Areia 

Branca-RN.   

 


